มาเก๊า-ฮ่ องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ + นองปิ ง
กระเช้ านองปิ ง-พระใหญ่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษนอนฮ่ องกง 2 คืน
เจ้ าแมกวนอิมริมทะเล /วัดอาม่ า/วิหารเซนต์ ปอล/หอไอเฟลเดอะปาริเซียน/เวเนเชี่ ยน
หมุนกังหัน แก้ ปีชง ทีว่ ดั แชกงหมิว// วัดหวังต้ าเซียน ขอสุ ขภาพแข็งแรง
แม่ กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้ า)– ช้ อปปิ้ งนาธาน

วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล -วัดอาม่ า– วิหารเซนต์ ปอล –เชนาโด้ สแควร์ บจก.เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 19/5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี Tel:+66 (0) 2-023-7167
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หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่ องกง

04.00 น.
06.45 น.

พร้ อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่ทาํ การเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD 762

10.20 น.

เดินทางถึงมาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มีอาณา
เขตติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มา
เก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่ อมถึ งกันด้วยสะพาน 3
สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้วจากนั้นผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล หรื อเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มี
ความสู ง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกาย
เรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมี พระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่ โปรตุ เกสตั้งใจสร้ างขึ้ นเพื่อเป็ น
อนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน
บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้ าวเหนียวหมู สุ ดอร่ อย ท่ านละ 1 กล่ อง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ ึ งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยูม่ าได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริ เวณวัดมีศาลาซุ ้มประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO
CHANLI

เทีย่ ง

นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยาวิหารเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ด
ไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่ งแรกของเอเชี ยตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นใน
ปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย
และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึง
สไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
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ด้านหลังของโบสถ์จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา นําท่านช้อปปิ้ ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสิ นค้ามากมาย
เสื้ อผ้าแฟชัน่ สุ ดชิ ก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทัว่ ทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก
ของที่ระลึก เครื่ องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรื อถ้าหากใครที่อย่างนัง่ ชิ วๆ ลองชิ มอาหารก็มีภตั ตาคาร
กว่า 40 ร้ าน เซนาโด้สแควร์ มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนๆ ราวกับอยูใ่ นท้อง
ทะเลกว้าง รวมไปถึงรู ปทรงอาคารร้ านขายสิ นค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุ ดตา หากแม้ใครที่ ไม่อยากช้อป
แค่ได้มาถ่ายรู ปก็มีความสุ ขแล้ว

ถ้าเมื่อไหร่ ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ ตไข่” คือขนมที่จะต้องลองทาน ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือว่าพลาดมาก
เพราะทาร์ ตไข่ของมาเก๊า แป้ งจะบางและกรอบมาก ส่ วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ ถ้าได้ทานตอนที่
เพิ่งอบเสร็ จร้อนๆ บอกได้เลยว่า ฟิ นมาก
ชม นําท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่ งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋ า
เมียจ๋ า ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งรวมสิ นค้านําเข้าจากอเมริ กา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊า
เป็ นเมืองปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบํารุ ง
อยูแ่ ล้ว ซื้ อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้ อที่ประเทศต้น
ทางจริ งๆ ตัวอย่างสิ นค้าชื่อดังได้แก่ นํ้ามันตับปลาฉลาม
ทะเลลึกบํารุ งสมอง และยาบํารุ งนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบํารุ ง
อายุวฒั นะและบํารุ งผิวพรรณให้เต่งตึง หรื อครี มรกแกะชื่อ
ดังที่คนไทยนิยมใช้บาํ รุ งผิวหน้า
นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม
คาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว เชิ ญท่ า นสั ม ผัส บรรยกาศของ
ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ยภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ป
ปิ้
ง
ที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350 ร้าน อาทิ Rolex, Emporio Armani,
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith,
Converse, Guess เป็ นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือก
ลองทานกว่า 30 ร้าน หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่ วนของคาสิ โนนั้นเด็กอายุตาํ
กว่า 20 ปี จะไม่สามารถเข้าไปในบริ เวณด้านในได้
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หรื อหากท่านต้องการเปลี่ ยนบรรยากาศ สามารถนัง่ เรื อกอนโดล่ าได้ โดยจะมี ค่าใช้จ่าย ท่านละ 128 เหรี ยญ
ฮ่องกง โดยสามารถนัง่ ได้ลาํ ละ 4 ท่าน เรื อจะล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ 2
ข้างทาง ใช้เวลาล่องประมาณ 15 นาที
เย็น
รับประทานอาหารตามอิสระเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรือเฟอร์ รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
โรงแรมทีพ่ กั
Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

ฮ่ องกง – กระเช้ านองปิ ง – นังรถไฟ MRT สาย ดีสนี่ย์แลนด์ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (ติ่มซํา)

จากนั้น

นําท่าน นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 (ราคาทัวร์ รวมค่ากระเช้าไป-กลับ แบบธรรมดา / สัมผัสประสบการณ์นงั่ กระเช้า
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกงทะเลสี ครามและภูเขาสู ง
แบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลา
ประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี ที่ไม่สามารถขึ้น
กระเช้าได้เนื่ องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุ ง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็ นรถโค้ชขึ้นสู่ ยอดเขาแทน)
เข้าสู่ วัดโป๋ หลินสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ย้อนไปในอดีตที่นี่
เป็ นเพียงวัดเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่ นพื้นที่เขียวชอุ่ม ปั จจุบนั วัด
โป่ หลินเป็ นศูนย์กลางของชาวพุทธที่มีความสําคัญมาก และเป็ นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง นําท่านนมัสการ พระใหญ่ลนั เตาพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ อนั ดับต้นๆของฮ่องกง สร้าง
จากทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าํ หนัก 202 ตัน ความสู ง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่ นยอดเขาโป
หลิน จากนั้นนําท่านนมัสการพระอโมฆสิ ทธิ พุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ
และพระอักโษภยพุทธะ ให้ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ งที่จาํ ลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวฮ่องกงใน
สมัยก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
อย่าพลาด!! แนะนําขากลับหากลูกค้าต้องการเพิ่มความเสี ยว หรื อมองเห็ นความสวยงามด้านล่างแนะนําให้

นําท่าน

เลือก Upgrade กระเช้ าเป็ นแบบใส หรื อ Crystal เพิ่มเงินติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม

จากนั้น

ช่ วงบ่ ายนําท่ าน ตะลุยสวนสนุก ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดย รถไฟ
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เพื่อตรงมาที่ดิสนี ยแ์ ลนด์โดยเฉพาะ ขบวนรถไฟออกแบบเป็ นพิเศษ มีสัญลักษณ์มิกกี้เม้าส์เต็มไปหมด
ทั้งหน้าต่างรถไฟ ห่ วงมือจับระหว่างขบวน เบาะนัง่ ก็สวยหรู เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเทพนิ ยาย

เดิ นทางถึ ง ดิสนี แลนด์ เป็ นความฝั นของใครหลายๆ คนที่ตอ้ งมาเยือนสักครั้งในชี วิต ดิ นแดนแห่ งความสุ ขที่
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่!! การจะเล่นเข้าไปสนุ กให้คุม้ ค่าบัตรนั้นไม่ใช่ เรื่ องง่ายๆ เพราะเข้าไปแล้วจะมีท้ งั
เครื่ องเล่นมากมาย แถมยังแบ่งโซน
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์ จะแบ่งเป็ น 5 โซน ได้แก่
1. Main Street USA เต็มไปด้วยบ้านเรื อนในแนวคันทรี
พร้อมร้านขายของที่ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก
2. Tomorrowlandโซนเครื่ องเล่ นแห่ ง อนาคต เครื่ อ งเล่ น
ส่ วนใหญ่จะเน้นไปในแนวตื่นเต้น
3. Fantasyland ดิ นแดนแห่ ง เทพนิ ย าย เครื่ องเล่ นเบาๆ
เหมาะกับคุณหนูและเป็ นที่ต้ งั ของปราสาท
4. Adventurelandโซนที่เน้นความตื่นเต้นลึกลับ เสมือนเรากําลังผจญภัยในป่ าอะเมซอน
5. โซนใหม่ประกอบด้วย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point
สิ่ งแรกเลยที่ตอ้ งรู ้ คือ “Fast Pass” ฟาสต์พาส คือ บัตรนัด
ใบจองเครื่ องเล่น เมื่อถึ งเวลาแล้วเราก็ค่อยมาที่เครื่ องเล่ น
โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต่อคิวให้เสี ยเวลา
วิธีการแลกบัตรก็ง่ายดาย โดยไปที่ ตูแ้ ลกบัตรหน้าเครื่ อง
เล่น เอาบัตรผ่านเข้าประตูดิสนี ยเ์ สี ยบใส่ เราจะได้บตั รนัด
ออกมา ฟาสต์พาสไม่ได้มีทุกเครื่ องเล่น จะมีเพียง 3 เครื่ อง
เล่ น เท่ า นั้น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร คื อ Space Mountain, Buzz
LightyearAstro Blasters และ The Many Adventures of
Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะนํา เมื่อไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain ก่อนเลย เพราะ
เป็ นเครื่ องเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุ ด
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ชอบหวาดเสี ยว ตื่นเต้น มันส์ๆ
** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจักรวาล (รถไฟ
เหาะในที่มืด) เครื่ องเล่นอันดับต้นๆของที่นี่ ถ้าใครถามว่าเป็ นอย่างไรก็
คงต้องบอกว่าอารมณ์คล้ายๆ กับ Dream World บ้านเราแต่พวกเทคนิ ค
แสงสี เสี ยงที่นี่เขาเริ่ ดเว่อร์
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่ รถไฟตะลุยเหมือง
ในเทือกเขาบิ๊กกริ ซลี อาจจะดูเป็ นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริ งๆแล้วมี
ลู ก เล่ น ที่ แ อบเอาไว้ม ากมาย เช่ น ถอยหลัง วิ่ ง พุ่ ง ไปข้า งหน้ า แบบ
ความเร็ วสู ง ส่ วนตัวผมว่าเครื่ องเล่นนี้ เด็ดไม่ควรพลาด แม้แถวจะยาวไป
เสี ยหน่อย แต่อย่างไรก็ตอ้ งเล่น!
** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรู ปตัว U สู ง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิวา่ มัน
จะมันส์ขนาดไหน ดูไปดูมามันคือ “ไวกิ้ง” ดีๆนี่เอง
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่ วมกระโดดร่ มไปกับกองทําลังทหารของ “Andy”
(หนุ่ มน้อยเจ้าของของเล่นทั้งหลายจากเรื่ อง Toy Story) เครื่ องเล่นนี้ ถือว่าเสี ยวใช้ได้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะ
จังหวะลงจะรั้งๆ เอาไว้ไม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นได้นะครับ
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่ เรื อผจญภัยในป่ า
ลึกลับ พบเจอกับบรรดาสัตว์ป่า ชาวป่ า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะ
มีผบู ้ รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็ จแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมบ้าน
ต้นไม้ของทาร์ซาน ด้วยละ
** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพา
คุ ณ นั่ง รถชมของสะสมสุ ด มหั ศ จรรย์จ ากทั่ว ทุ ก มุ ม โลกของคุ ณ ปู่
พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็ คต์สุดตระการตา
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่ วมพิทกั ษ์จกั รวาลไปกับ Buzz Lightyearโดยการนัง่
ยานอวกาศเข้าไปยิงปื นเลเซอร์ ใส่ เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน
ซึ่ งเป็ นเครื่ องเล่นที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆ
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต์4
มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุ ป’ตาร์ มาครบทุกเรื่ อง
การแสดงโชว์
เหนื่ อยกับ การเล่ นเครื่ องเล่ น มาพักดู โชว์ดีๆ กัน เริ่ มต้น
จากโชว์ Festival of The Lion King (โซน Adventureland)
รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว์ 12:45, 13:45,
16:00, 17:00 และ 18:15 อย่างไรควรเช็กรอบกันก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
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แต่ละวันและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของการมาเยือนดิสนี ยแ์ ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุ ป’ตาร์ เหล่าตัว
การ์ ตูน โดยจะมีอยู่ 2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00
ย่อส่ วนให้ เท่ามด แล้วร่ วมต่ อสู่ ไปกับแอนท์ –แมน และ เดอะ วอสพ์

เหล่ าฮี โร่ ทุก เพศทุ กวัยและทุ ก ขนาดเตรี ยมตัวกันให้พร้ อม! การเปิ ดตัวในวันที่ 31 มี นาคม2562 ของ แอนท์ –
แมน และ เดอะ วอสพ์ : นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัย
ของ Iron Man Experience ทํา ให้ ฮ่ อ งกงดิ ส นี ย ์แ ลนด์ เป็ นศู น ย์บ ัญ ชาการมาร์ เ วลแห่ ง เอเชี ย อย่ า ง
แท้จ ริ ง ฮ่ อ งกง ดิ ส นี ย ์แ ลนด์ ยัง เป็ นที่ แ รกในโลกที่ มี เ ครื่ องเล่ น แอนท์ –แมน และ เดอะ วอสพ์ : นาโน
แบทเทิล! และ เครื่ องเล่นจากมาร์ เวลเครื่ องแรกที่มีซุปเปอร์ ฮีโร่ ผหู ้ ญิงอีกด้วย

กลางวัน – เย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการเล่นเครื่ องเล่น
โรงแรมทีพ่ กั
Sav Hotel /Penta Hotel /Best Western Grand Hotel หรือ รร.เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

ฮ่ องกง - วัดแชกงหมิว-รีพลั ส์ เบย์ -ยอดเขาวิคตอเรียพีค– ร้ านจิวเวอรี-ร้ านหยก-วัดหวังต้ าเซียน –
ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (ติ่มซํา)
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นําท่านเดิ นทางสู่ วัดแชกงหมิววัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่ นนานสร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงตํานานนักรบ
แห่ งราชวงศ์ซง้ เทพเจ้ าแชกง แม่ทพั ปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรู ทุกทิ ศทาง
ทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพของท่าน ซึ่ งท่านมีความเชื่ อว่า
เมื่ อพกพาสัญลักษณ์ รูปกังหันนี้ ไปณที่ ใดๆกังหันนี้ จะช่ วยเสริ มสิ ริมงคลนําพาแต่ ความโชคดี มีอาํ นาจเข้มแข็งเสริ ม
กําลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสี ยงในการนําทัพสูศ้ ึกของท่านจึงเป็ นตํานานมาจนทุกวันนี้

นําท่านสู่ รี พัลส์ เบย์ Repulse Bayซึ่ งชื่ ออ่าวนี้ ได้มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์ อ่าวอ่าว
ด้านนี้ เป็ นอ่าวนํ้าตื้นซึ่ งได้รับความนิ ยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ คนิ คชายทะเล
แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพุทธรู ป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความ
เชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุ ข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่ ง
โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้ มีเทพ
แห่ งวาสนา เทพแห่ งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ ยงทาย
ด้วยด้ายแดง และอธิ ษฐานด้วยการลู บคลําหิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ
อิสระท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่ งนี้ คืออีกด้านของ
เสน่ห์ที่คน้ พบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
จากนั้นนําท่าน ขึน้ สู่ ยอดเขาวิคตอเรี ยพีค จุดชมวิวสู งที่สุดและสวย
ที่ สุ ด ของฮ่ อ งกง บนยอดเขาวิ ค ตอเรี ย พี ค ทุ ก ท่ า นจะได้สั ม ผัส
บรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่ น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ งั เกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้าม
พลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา
มีความสู งถึง 428 เมตรจากระดับนํ้าทะเลที่จุดนี้ สามารถมาชมวิว
เมืองฮ่องกงได้ท้ งั วันซึ่ งในแต่ละช่ วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและ
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อาคารสู งระฟ้ าของฮ่องกง ทีก่ ่ อสร้ างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่ า, ตึกไชน่ าแบงค์ และตึกอื่นๆ อัน
เป็ นทีต่ ้ ังของธุรกิจ ชั้ นนําของฮ่ องกงพร้ อมทั้งถ่ ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ

นําท่านชมร้ านจิวเวอรี่ ชมกังหันนําโชค ทํากังหันทุกชิ้นวางตามหลักฮวงจุย้ โดยซิ นแซ ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิว
ฮ่องกง โดยไต๋ ซือ ที่ทาํ พิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีสิ่งดีๆเสริ มฮวงจุย้ ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง
หมุนไปมาตามการเคลื่ อนไหวของร่ างกาย ด้วยความเชื่ อที่ว่า กังหันช่ วยหมุนชี วิตพลิ กผัน จากร้ ายกลายเป็ นดี
จะช่วยดึงดูดนําพาสิ่ งดีๆ เข้ามาในชีวติ ปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีพดั ออกไป พาชีวติ ราบรื่ น เจริ ญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน
โชคลาภ เงินทองวิง่ รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม
นําท่านเข้าชม ร้ านหยก ชมความงามปี่ เซี ยะที่แกะสลักมาจากหยก
อัญมณี ที่มีชีวิต เชื่ อกันว่าใครมีไว้บูชาจะเสริ มดวงการเงิ นคนเกิ ดปี
ชงควรมีไว้บูชาเพราะจะขจัดปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้ ายออกจากชี วิตรวมทั้ง
ป้ องกันคุณไสยมนต์ดาํ และผีร้ายต่างๆอีกด้วย
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ วดั หวังต้ าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
เซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ
ประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซี ยน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่ งวัดแห่งนี้ เป็ นที่ประดิษฐาน
ของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซี ยน แต่ เป้าหมายของคนโสดอยากมีค่ ูไม่ ใช่ การ
ขอความรักจากเทพเจ้ าองค์ นี้แต่ อย่างใด แต่ เป็ นการเดินมาข้ างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้ งของเทพเจ้ าด้ ายแดง หรือ
เทพเจ้ าหยกโหลว เป็ นรู ปปั้ นสี ทองมีเสี้ ยวพระจันทร์ อยูด่ า้ นหลังประทับอยู่ ซึ่ งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกัน
ที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ ีตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
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ช้ อปปิ้ ง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของ
เกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้ งรู ้จกั และพูดกันหนาหู ติดปากมา
นาน ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มอ่าววิคทอเรี ย ของฝั่งเกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถึงจิม
ซาจุ่ย ทุ กคนก็ตอ้ งนึ กถึ ง ถนนนาธาน ซึ่ งทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไป
จนถึงย่านปริ๊ นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็ นถนนสายช็อปปิ้ งอย่างแท้จริ ง และ
เป็ นเสน่ ห์อย่างหนึ่ งของฮ่องกง ที่ท้ งั สองฟากฝั่ งของถนน จะเต็มไป
ด้วยร้ านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมชื่ อดังทัว่ โลก เครื่ อง
หนังชั้นดี ห้างสรรพสิ นค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุ ดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ
5 ดาวการเริ่ มเดิ นช็อปปิ้ ง มักจะตั้งต้นกันที่สถานี จิมซาจุ่ย เดิ นไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU
MA TEI, MONG KOK ซึ่ งบริ เวณหมงก๊กนี้ มีร้านขายของทั้งเครื่ องหนัง, เครื่ องกีฬา, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้อง
ถ่ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ ว้ ย และตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย เป็ นที่ต้ งั ของ
ตลาดปลาทอง, ตลาดสุ ภาพสตรี , ตลาดกลางคืน, ตลาดค้าหยก ถนนคนเดิน และอื่นๆ อีกมากมาย และบริ เวณ
ใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันอยู่ และมีทางเชื่ อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุ ถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่
มากจนถึ งขั้นเรี ยกกันว่า ห้างสรรพสิ นค้าเขาวงกต ภายในห้าง จะเป็ นช็ อปปิ้ ง มอลล์ที่มีร้านค้าทุ กแบบ และ
ทุกแบรนด์จากทัว่ โลกจําหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่ อดัง TOY R'US ซึ่ งหากเดินออกจาก OCEAN
TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็ นบริ เวณ OCEAN HARBOR ซึ่ งในช่วงสุ ดสัปดาห์ จะเป็ นที่จอดสําหรับเรื อ
สําราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริ เวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรี ย จะเป็ นที่ต้ งั ของ
สถานที่น่าเที่ ยวมากมาย เช่ น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วฒั นธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรื อเฟอร์ รี่,
หอนาฬิกา
18.00 น.
19.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

หรื อเที่ยวบิน
22.40 น.
00.30+1 น.

บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***
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อัตราค่ าบริการ
PERIOD

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

FLIGHT DETAIL

12-14 ก.ค.62

16,999

17,999

4,500

FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1

16-18 ต.ค.62

16,999

16,999

4,500

FD775/FD767 06.45-10.20/22.40-00.30+1

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศ หรือกรณีอนื่ ๆโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดย
มัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้ า
เมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการ
เดินทาง
กรุ ณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทงั ้ นีเ้ พื่อป้องกัน
ปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาด
จากบริการจากสายการบิน (ความล่ าช้ าของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมี
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่ าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์
หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่ าผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืน
ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆได้ ในทุกกรณี

หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ถ้ าหากไม่ มีการแจ้ ง
ทางบริษัทก่อนทําการออกตั๋วภายใน หากไฟต์ มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ ปไม่ คอนเฟิ มเดินทาง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภัณฑ์จากไผ่, จิวเวอรี่ , ปี๊ เซี่ยะ ซึ่ง
จําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่ งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าทัวร์ เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง
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2.
และ
1

ต้ องชําระเพิม่ ค่ าพักเดี่ยว

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มัน
รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% + ราคารวภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม

1. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ าอินเตอร์ เน็ต
ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อน
การใช้ บริการ)
2.
–
ทีส่ นามบินวันแรก
3.
4. โ
โ
โ
ก
5.
6.
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1.
2.

3.

4.

5.
โ

ม

6.

กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองทัวร์ ตามทีร่ ะบุในรายการข้ างต้ น
หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทําการจอง
หากทําการจองแล้วและชําระค่ าใช้ จ่ายแล้ว
ให้ เข้ าใจตรงกันว่ าลูกค้ ายอมรับเงื่อนไขทุกประการ
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