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HONG KONG - DISNEYLAND

 ตะลุย...ดิสนีแลนด์ เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่น
และขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ ตูนจากดิสนีย์
 ขอพร เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพลั ส์ เบย์
 VICTORIA PEAK พร้ อมชมวิวเกาะฮ่ องกง
 วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่ งไม่ ดี ออกจากชีวติ ช่ วยหมุนชีวติ จากร้ ายกลายเป็ นดี
 ขอพรด้ านสุ ขภาพ วัดหวังต้ าเซียน
 ชมสถาปัตยกรรมไม้ สํ านักชีฉีหลิน
 ชมโชว์ แสง สี เสี ยง SYMPHONY OF LIGHTS
 ** พักโรงแรมในฮ่ องกง 2 คืน **
 ช้ อปปิ้ งย่านดัง : ถนนเลดี้ มาร์ เก็ต & ย่ านมงก๊ก // ถนนนาธาน &ย่ านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET
 อิม่ อร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !! ติ่มซํารสชาติต้นตํารับ // ห่ านย่ างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

World Delight Plus Co.,Ltd1

97/25 Soi Bangkok-Nont 3, Bangkok – Nont. Rd.,
Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 0-2527-7088-9, 0-2527-7580 Fax. 0-2527-7581
E-mail:wdp.plus@gmail.com
http://www.worlddelightplus.com

Licence No. 11/5310

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – อิสระ!! ช้ อปปิ้ งถนนเลดี้ มาร์ เก๊ ต & ย่ านมงก๊ ก

10.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยอํานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
** เครื่องลําใหญ่ มีอาหารเช้ าบริการพร้ อมเครื่องดื่ม มีจอส่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง **
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 614
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok
************************************************************
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยอํานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
** เครื่องลําใหญ่ มีอาหารเช้ าบริการพร้ อมเครื่องดื่ม มีจอส่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง **
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 654
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยูบ่ นเกาะลันเตา โดยเกิด
จากการถมทะเลออกไป มีพ้นื ที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสนามบินที่ดี
ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ดทางตะวันออก
เฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรี ส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก
235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อนั ทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING
MA BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านมงก๊ก ซึ่งย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกงคือ เลดี้ มาร์ เก็ต และยัง
มีถนนสายช้อปปิ้ งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่งทําให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้ งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน
ถนนแต่ละสายจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ ที่ขายสิ นค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทําให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น
ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เต็มไปด้วยร้านขาย ปลาทอง, ดอกไม้, นก,รองเท้าผ้าใบ เครื่ องใช้ในครัว ชุด
แต่งงาน และสิ นค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถว้ น ที่นี่คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้
เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอัญมณี ราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องสําอาง และเสื้ อผ้า ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็ นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสิ นค้าแฟชัน่ และ
เครื่ องประดับเทรนด์ล่าสุ ดจากญี่ปุ่นและตะวันตก เป็ นตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง คล้ายๆ
ตลาดนัดตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริ มซ้ายและขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกว่า
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ทีพ่ กั

100 ร้านค้า ขายของพวกเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคชิ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทําให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว ร้านค้าส่ วนใหญ่
จะมีของซํ้าๆ ขายของคล้ายๆ กัน ดังนั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสิ นใจซื้อ ทุกร้านที่เข้าไปซื้อจะ
ตั้งราคาไว้สูงมากเลยทีเดียว
 HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN
HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือ
เทียบเท่ า

วันที่ 2

วิคตอเรียพีค – เจ้ าแม่ กวนอิม รีพลัสเบย์ – ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ – SYMPHONY OF LIGHTS
 (ติม่ ซํ่า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง เดินทางขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิว
สูงสุ ดของยอดเขาวิคตอเรี ยพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเล ท่านจะได้สมั ผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพี
คทาวเวอร์ อาคารรู ปร่ างครึ่ งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชมตึกพีคทาวเวอร์ ) พร้อมชม
อาคารระฟ้ าที่มีอยูท่ วั่ ไปบริ เวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุย้ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไช
น่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็ นธุรกิจชั้นนําของฮ่องกง
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลั ส์ เบย์ สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้ าแม่
กวนอิม, เจ้ าแม่ ทบั ทิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ ที่ชายหาดนํ้าตื้น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคน
ฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั
พระพุทธรู ปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อ
ความสุ ข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมัง่ คัง่ เหลือกินเหลือใช้, มีเทพแห่ง
วาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลํา
หิ นก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่
ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2)

กลางวัน
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หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่น
อันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 โซน ด้วยกัน อันได้แก่
โซนแรก : MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุก๊ ตาและขนม ลูกกวาด
มากมายและสุ ดสนุกกับ รถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิง่ ใหญ่ FLIGHTS OF
FANTASY PARADE ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
โซนที่ 2 TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” อาทิเช่น
SPACE MOUNTAIN เครื่ องเล่นที่สนุกสุ ดๆ
โซนที่ 3 : FANTASYLAND เมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่
ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพแู ละพ้องเพื่อน และเหล่า
บรรดาตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด MICKEYS PHILHAR MAGIC (มิกกี้ส์ ฟิ ลฮาร์
เมจิก) สนุกกับภาพยนตร์เพลงคลาสสิ ค 3 มิติของมิกกี้ยอดศิลปิ น เพื่อสัมผัสพิเศษ กับ เทคนิคพิเศษด้วย
มิติที่ 4 หนึ่งในประสบการณ์ความสุ ขสุ ดๆ ที่คุณพลาดไม่ได้ เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD
ล่องเรื อชมเหล่าบรรดาตุก๊ ตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุก๊ ตาจะมีการเคลื่อนไหว
ไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุก๊ ตาสวมชุดประจําชาติของไทย ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์
มิวสิ คคัลที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS)
โซนที่ 4 : ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัย
ในป่ าลึกลับของเอเชียและแอฟริ กาในดินแดน JUNGLE RIVER CRUISEซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่ มต้นการ
ผจญภัยบนเรื อสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ าํ สายใหญ่หวั ใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผา่ นป่ าลึกลับที่ทุก
โค้งนํ้าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่ งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุกให้กบั ผูท้ ี่เข้าไปเยือนไม่วา่
จะเป็ นฝูงช้างที่เล่นนํ้าอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด จากนั้นสนุกกับการ
ล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานโดย RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ
ทาร์ซาน TARZAN’S TREEHOUSE จากนั้นท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING
เพลิดเพลินกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่ อง “ไลอ้อนคิงค์” สุ ดท้ายท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับ เสี ยงดนตรี แห่งป่ า อันไพเราะพร้อมกับสายนํ้าพุอนั เย็นฉํ่า ที่เสา LIKI TIKIS
โซนที่ 5 : TOY STORY LAND โซนนี้จะเป็ นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน HONG KONG DISNEYLAND โดย
เหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ชื่อดัง Toy Story จากของเล่นที่เป็ นชิ้นเล็กๆ กลับกลายเป็ นของ
ใหญ่โตขึ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy
เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย เช่น TOY SOLDIER PARACHUTE DROP อย่าลืมจับให้แน่น เมื่อคุณจ่า
และเหล่าทหารกล้าของแอนดี้นาํ ท่านใส่ ร่มชูชีพพร้อมดิ่งทิ้งตัวลงมาเสมือนท่านได้โดดร่ มจริ ง แล้วร่ วม

World Delight Plus Co.,Ltd4

97/25 Soi Bangkok-Nont 3, Bangkok – Nont. Rd.,
Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 0-2527-7088-9, 0-2527-7580 Fax. 0-2527-7581
E-mail:wdp.plus@gmail.com
http://www.worlddelightplus.com

Licence No. 11/5310

วิ่งไล่งบั หาง ส่ ายหัว ส่ ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิ น (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ ด!สุ ดเสี ยง
หวาดเสี ยว อะดรี นาลีนกระฉูด บนรางรู ปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC
RACER)
โซนที่ 6 : GRIZZLY GULCH “กริ ซลียก์ ลั ช” โซนนี้เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผา่ นมา เปิ ด
โลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดน
เถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดิน
หลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร นํ้าพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช”
(GEYSER GULCH) ที่พวยพุง่ สะเทือนทัว่ ทั้งพื้นดินแล้วมาเยีย่ มบ้านช่างตีเหล็กหลบสายนํ้าที่สาดส่ าย
และร้านของแห้งที่กลายเป็ นร้านของเปี ยก ร่ วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายนํ้าจาก
เครื่ องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉํ่า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับ
เพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้ อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย ์ กรี ซลีย ์ หมีนอ้ ย
โคด้า และ เคไนย์ ดินแดนที่ยงิ่ ใหญ่เหนือคําบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด และโซนสุ ดท้าย เปิ ดเมื่อ
เร็ วๆนี้ 17 17 พฤษภาคม 2556
โซนที่ 7 : MYSTIC POINT "มิสทิค พอยท์" ให้มาผจญภัยในคฤหาสน์ของท่านลอร์ดเฮนรี่ ที่ท่านจะ
สัมผัสกับการผจญภัยสุ ดแสนลึกลับ ไม่วา่ จะเป็ นมิสทิค แมนเนอร์คอเลคชัน่ ของสะสมส่ วนตัวของ ท่าน
ลอร์ดเฮนรี่ ก็คือบ้านสไตล์วคิ ตอเรี ยน รู ้จกั กันทัว่ ไปว่า MYSTIC MANOR "มิสทิค แมนเนอร์" สิ่ งของ
โบราณที่เขาสะสมมีชื่อเสี ยงว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่อลังการที่สุดในโลก คฤหาสน์น้ ี เปรี ยบเสมือน
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่ งของแปลกๆ แต่ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องจริ ง หรื อ ภาพลวงตา ท่านต้องมาพิสูจน์ดว้ ย
ตนเอง ลอร์ด เฮนรี่ ได้ครอบครองของชิ้นใหม่ล่าสุ ด คือหี บดนตรี ที่สลักเสลาอย่างงดงาม ลวดลายลสับ
ซับซ้อน ประณี ต เป็ นลายวานร ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของเพื่อนเดินทางที่ท่านลอร์ดไว้ใจ คือ เจ้าลิงน้อย
อัลเบิร์ต มีเรื่ องราวเล่าขานกันว่า หี บดนตรี น้ ีมีพลังลึกลับที่จะปลุกทุกสิ่ งให้มีชีวิตขึ้นมา ด้วยเวทมนต์ของ
ผงวิเศษ มิวสิ ค ดัสท์มิสทิค แม๊กนีโต อิเล็กทริ ค แคร์เริ จ แขกทุกๆ ท่านจะได้รับโอกาส นัง่ ยายขับเคลื่อน
สิ่ งประดิษฐ์ล่าสุ ดของท่าน ลอร์ด เฮนรี่ เดอะ "มิสทิค แม๊ กนีโ้ ต้ -อิเล็คทริค แคร์ เริจ" เพื่อชมคอเลคชัน่ งาน
สะสมของท่านลอร์ด รวบรวมสัมผัสทั้งห้า ในขณะที่เข้าชมคฤหาสน์กบั ประสบการณ์แบบแถวหน้า ท่าน
จะอยูใ่ กล้ชิดกับของสะสมทุกชิ้น จนเกือบที่จะสัมผัสได้ GRADEN OF WONDERS การ์เด้น ออฟ วัน
เดอร์ สับสนงงงวยในการผจญภัยไปใน การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ ที่ซ่ ึงรู ปปั้น และภาพวาด จะสร้างภาพลวง
ตาสามมิติให้ท่านเห็นต่อหน้า มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ที่มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ท่านจะสนุกสนานไป
กับการถ่ายภาพกับวัตถุโบราณต่างๆ ที่เรี ยงรายอยู่ และอาจจะได้พบกับเหลนชายของท่านลอร์ด มิสทิค ที่
ได้เดินตามรอยเท้าของท่านลอร์ด ท่องเที่ยวผจญภัยไปยังประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจรอบโลกมาแล้ว
*** กฎของดิสนียแ์ ลนด์ ห้ามนําอาหารและเครื่ องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น นํ้าอัดลมนํ้าผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น
นํ้าเปล่านําเข้าได้ท่านละ 1 ขวด) ขนมคบเคี้ยว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาด
เล็ก) ***
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เย็น

ทีพ่ กั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
จากนั้นนําท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่ มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มดํ่ากับการแสดง
แสง สี เสี ยง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรี อนั ตระกานตา ยามคํ่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง
ออกเป็ น 5 แบบ เริ่ มการแสดงด้วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลง
ด้วย THE FINAL (หากมาทันชมโชว์)
 HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN
HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือ
เทียบเท่ า

วันที่ 3

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้ าเซียน – สํ านักชีฉีหลิน – ร้ านจิวเวอรี่ + ร้ านสมุนไพรจีน –
อิสระ!! ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน & ย่ านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
(ติม่ ซํ่า/กลางวัน/–)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
หลังอาหารนําท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหัน เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า
300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่าน
แชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คน
ทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็ จ
ในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวติ ของเราและ
ครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปัดเป่ าเอาสิ่ งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร
4 ประการ คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่า
กังหันจะช่วยพัดพาสิ่ งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นําท่าน
เดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มี
วันเสื่ อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยีย่ ม
เยือน ไม่วา่ จะเป็ นมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้กระทัง่ ควันธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ ตาม
ตํานานเล่าว่าเมื่อครั้งฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอ
ยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้า
หวังต้าเซียนเป็ นอย่างมาก และนําท่านเดินทางสู่ สํ านักชีฉีหลิน เป็ นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ที่มี
สถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม โดยเริ่ มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรู ปแบบของ
ราชวงศ์ถงั (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารี ริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวง
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กลางวัน

วิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชีแห่งนี้ยงั ประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว
และไม้เป็ นตัวแทนของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตั ว์ และชมสวนหนานเหลียน ตัดผ่าน
กลุ่มอาคารอพาร์ทเมนต์สูงจํานวนมากบนเนินเขาไดมอนด์ เป็ นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบ สร้างขึ้น
ในรู ปแบบสมัยราชวงศ์ถงั ทัศนียภาพของสวนเป็ นพื้นที่ที่มีการจัดแต่งอย่างปราณี ตขนาดมากกว่า 3.5 เฮก
เตอร์ ซึ่งการวางตําแหน่งของเนินเขา หิน นํ้า พืชและโครงสร้างต่างๆ ที่ทาํ จากไม้เป็ นไปตามกฎและวิธีการ
เฉพาะมากมาย ที่นี่เป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไม้ของจีน หิ น และต้นไม้
ในกระถาง และถ้ารู ้สึกหิ ว คุณก็สามารถลองชิมอาหารในร้านอาหารมังสวิรัติและร้านนํ้าชาที่มีอยูไ่ ด้
จากนั้นนําท่านชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮ่องกงในเรื่ องการออกแบบ
เครื่ องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5) ...พิเศษ...ห่ านย่ าง
จากนั้นนําท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรื อสตาร์ เฟอร์ รี่ ไปตามถนน CANTON
ระยะทางกว่ า ครึ่ งกิ โ ลเมตร แหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์เ นม ชั้น นํา มากมาย ห้า งสรรพสิ น ค้า OCEAN
TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น
H&M ร้านยอดนิยม เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า, ESPRIT แบรนด์ดงั ราคาถูก, ONITSUKA TIGER ร้องเท้า
สัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่ กนั ZARA เสื้ อผ้าที่ลดกระหนํ่าตลอดทั้งปี , UNIQLO แบรนด์ดงั จากญี่ปุ่นที่ราคา
ไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้นอ้ งๆได้เลือกสัน ไม่ว่า
จะเป็ น PLAY STATION หรื อ เครื่ องเล่น PSP หรื อ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่ นใหม่แกะกล่อง รวมถึง
สารพัด LEGO ในรู ปแบบต่างๆ สําหรับเด็กผูช้ าย และของเล่นสําหรับเด็กผูห้ ญิงที่จดั โซนสี ชมพูไว้อย่าง
น่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็ นสิ นค้าขายดีมาก นอกจากนี้ ก็ยงั มีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิ
เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
17.00 น.
20.00 น.
22.05 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 703
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
************************************************************

World Delight Plus Co.,Ltd7

97/25 Soi Bangkok-Nont 3, Bangkok – Nont. Rd.,
Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 0-2527-7088-9, 0-2527-7580 Fax. 0-2527-7581
E-mail:wdp.plus@gmail.com
http://www.worlddelightplus.com

Licence No. 11/5310

18.00 น.
21.35 น.
23.40 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 617
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
************************************************************

19.00 น.
22.25 น.
00.15 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CX 709
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านจิวเวอร์รี่, สมุนไพรจีน ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

กําหนดการเดินทาง
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12
ปี

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

12 – 14 มกราคม 2561

16,900.-

15,900.-

14,900.-

4,900.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

4,900.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

4,900.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

4,900.-

(CX654, 15.15-18.50 // CX703, 20.00-22.05)

26 – 28 มกราคม 2561
(CX614, 13.05-16.45 // CX703, 20.00-22.05)

10 – 12 มีนาคม 2561
(CX654, 15.15-18.50 // CX617, 21.35-23.40)

23 – 25 มีนาคม 2561
(CX654, 15.15-18.50 // CX703, 20.00-22.05)

(ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน + เด็ก 1
(ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน + เด็ก
มีเตียงเสริม)
1 ไม่ มีเตียงเสริม)

พักเดีย่ ว
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
+ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
(กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้องซื้อตัว๋ เดี่ยวทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน)
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
+ ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
+ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
**กรุ ณาระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2
เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 3 เตียง)
หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษทั ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก**
+ ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงิน
ได้และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
+ ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
+ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าทิปพนักงานยก
กระเป๋ า // พนักงานเสิ ร์ฟ ฯลฯ
- ค่าทําหนังสื อเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริ การ
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและค่ าทิปคนขับรถ ท่ านละ 90 เหรียญฮ่ องกงต่ อท่าน

*** เด็กจ่ ายค่ าทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
เงื่อนไขการจอง

1. วางมัดจําท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
(ถ้าไม่ชาํ ระ ตามกําหนด ขอสวงวนสิ ทธิ์ที่จะตัดสิ ทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข)
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ป
ที่ทีการ การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
- สํารองที่นงั่ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ สําหรับผูท้ ี่วางมัดจําก่อน ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
- จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่
ผูเ้ ดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน
- เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจลหรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้ง จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
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- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
- กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ์ดงั กล่าวทางบริ ษทั จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่ สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษทั ฯไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็ นทีพ่ อใจแล้วจึ งวางมัดจํ า เพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง
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