
                 
 

 
 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” 

นัง่รถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนัน าโชค  วดัแชกงหมิว 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยงิไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบนิหรู CATHAY PACIFIC (CX) 

 

 
 

 
 

 
 

COUNTDOWN!  การนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว ในพื้ นท่ีจดังาน  

“2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN CELEBRATION” 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 

 

 



                 
  

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ           

ก ำหนดกำรเดินทำง รำยละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 

พัก

เด่ียว 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(ไม่เสริมเตยีง) 

30 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63 
ขาไป   CX750 (11.40-15.30) 

ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 
   27,900  12,000 26,900 25,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-ส่ง 

รำยกำร เพ่ิมเงินท่ำนละ (บำท) 

NGONGPING 2,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลดี้ มาเก็ต &  

  เทมเป้ิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 

 

 
 

08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 6  แถว M  

เคานเ์ตอรส์ายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทและหัวหน้ำทวัร์คอยต้อนรับ

และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง 

11.40 น. น ำทุกทำ่นลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX750 / บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง  

  

 



                 
 
 

 

 

 

 

 
  

 จำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็น

สะพำนแขวนสองช้ันที่ยำวที่สดุในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล์) เช่ือมต่อระหว่ำงฮ่องกง

อินเตอร์เนช่ันนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนช้ันบนจะเป็นทำงให้รถยนต์ว่ิง ส่วนช้ันล่ำงเป็น

เส้นทำงของเอม็ทอีำร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำ

น้ี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอกีด้วย   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 

 

 

                      

  

  

 

 

 

 

  

  

 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพ่ือชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซ่ึงเป็นกำรแสดง

แสง สี เสียง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่ง

ฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



                 
 
 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงเข้ำเชค็อินสู่ที่พักสุดสบำยกับโรงแรมหรูระดับ 4 ดำว ใจกลำงเมืองฮ่องกง พร้อมมอบ

อิสระท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือหำกท่ำนต้องกำรชมทศันียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรีหรือเดินช้อปป้ิง

เลือกซ้ือสนิค้ำ ทำ่นสำมำรถเร่ิมต้นเดินช้อป ชิม ชิลล์ ได้ตั้งแต่บริเวณด้ำนหน้ำโรงแรมได้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกงพกัที ่::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel.com 

วนัที่สอง สวนสนุกดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั  

  2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN CELEBRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

 (ส าหรบัท่านทีซ้ื่อ OPTION นัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญ่โป๋หลิน ไกดจ์ะน าท่านเดินทางไปข้ึน

กระเชา้ในช่วงเชา้และน าท่านนัง่รถไฟไปยงัสวนสนุกดิสนยีแ์ลนดใ์นช่วงบ่าย) 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” อำณำจักรสวนสนุกอัน

ย่ิงใหญ่ของฮ่องกง พบกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมัยและสนุกที่สดุ ฟรีเครือ่งเล่นทุกชนดิ เล่นกีร่อบก็ได ้พร้อมด้วย

กจิกรรมและควำมบันเทงิมำกมำย ที่ถูกเนรมิตข้ึนบนเกำะลันเตำ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เร่ิมต้นกำรเดินทำงย้อนเวลำสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่

ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกบัขบวนพำเหรดผองเพ่ือนชำวดิสนีย์ที่มำร่วมเต้นระบ ำกบัวงดนตรีมำร์ช

และเหล่ำนักเต้นที่เตม็ไปด้วยควำมร่ำเริง ระหว่ำงทำงกจ็ะมีร้ำนช้อปป้ิงให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกจำกดิสนีย์

แลนด์ซ่ึงมีมำกกว่ำ 4,000 รำยกำร และยังเป็นที่ต้ังของซิต้ีฮอลล์และทำงรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 



                 
 

ทูมอโรวแ์ลนด ์ (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ล่ำสุด Ant-Man and The Wasp: 

Nano Battle จัดเตม็ควำมสนุกกับเคร่ืองเล่นสุดล ำ้สมัยที่จะแปลงร่ำงคุณให้ตัวเลก็เท่ำมด!! เพ่ือร่วมภำรกิจกับ

ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่ำง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพ่ือต่อสู้จำกกำรบุกโจมตีของเหล่ำวำยร้ำย

จำกองค์กรไฮดรำที่ต้องกำรมำขโมยปฏกิรณ์อำร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตำร์กที่เกำะเกำลูน และต้องกำร

จะโจมตีเพ่ือเอำ Data Core ซ่ึงเป็นที่เกบ็ข้อมูลลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้วย งำนน้ี Iron 

Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกคุณด้วยเช่นกนั! 

แฟนตาซีแลนด ์ (FANTASY LAND) ตื่นตำตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยำย ดินแดนแห่งน้ีล้วนเตม็ไปด้วย

สีสันและบรรยำกำศของเมืองที่จ ำลองมำจำกกำร์ตูนดิสนีย์ สนุกกับเร่ืองรำวอมตะของ “ช้ำงน้อยดัมโบ้” งำน

เล้ียงน ำ้ชำของคนท ำหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกี้ เมำท์ ตัวกำร์ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุกสนำนกับ

ภำพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกับม้ำหมุนจำกเร่ืองซินเดอเรลลำ รวมถึง “กำรผจญภัยของวินน่ี เดอะ พูห์” 

นอกจำกน้ียังมี “แฟนตำซีกำร์เด้น” ที่ออกแบบมำเป็นพิเศษส ำหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพำะอกีด้วย 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND) สมัผัสควำมเร้ำใจกบักำรผจญภัยในป่ำลึกลับของเอเชียและ

แอฟริกำ ในดินแดน “จังเกลิ ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึงจะเร่ิมต้นกำรผจญภัยบนเรือส ำรวจที่ล่อง

ไปตำมแม่น ำ้สำยใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่ำนเส้นทำงป่ำที่ทุกโค้งน ำ้จะมีสิ่งลึกลับคอยสร้ำงควำม

ต่ืนเต้นให้กบัผู้ที่เข้ำไปเยือน ไม่ว่ำจะเป็น ฝูงช้ำงที่ก  ำลังเล่นน ำ้อย่ำงสนุกสนำน  ตื่นตำตื่นใจกับกำรผจญภัยกับ

สตัว์ป่ำนำนำชนิด หรือทำ่นจะล่องไปบนแพทอ่นซุงข้ำมแม่น ำ้แห่งกำรผจญภัยไปยังเกำะทำร์ซำนในใจกลำงของ

แอดเวนเจอร์แลนด์ แล้วไต่ข้ึนไปตำมข้ันบันไดไม้ที่สร้ำงจำกช้ินส่วนเรืออับปำงและข้ำมสะพำนแขวนไปสู่บ้ำน

ต้นไม้กลำงป่ำดิบของทำร์ซำน “Tazan’s Tree House” 

ทอยสตอรี่แลนด ์(TOY STORY LAND) สนุกสนำนกับเคร่ืองเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP พร้อมพบกับคำแรก็เตอร์

พระเอกของเร่ือง “WOODY” ที่รอต้อนรับทำ่นอยู่ที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นำยที่รอรับ

ค ำสั่งจำกวู้ดดี้  รวมถึงไดโนเสำร์ REX ที่ยืนต้อนรับทำ่นอยู่ที่ทำงเข้ำด้ำนตะวันออก 

กริซลีย ์กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพำะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่เดียวในโลกเท่ำน้ัน!! ผจญภัยไป

กับรถรำงตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “บ๊ิก กริซลีย์ เมำท์เทน รันอะเวย์ ไมน์ คำร์ส (Big Grizzly Mountain 

Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภำคพ้ืนดินหลำกหลำยทศิทำง รำยรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตำ เล้ียวเลำะผ่ำน

โตรกธำรน ำ้พุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทอืนทั่วทั้งพ้ืนดิน แล้วมำเย่ียมบ้ำนช่ำง

ตีเหลก็ ร่วมเฮฮำจ้องหำเพ่ือนใหม่ เลง็แล้วพ่นสำยน ำ้จำกเคร่ืองสบูลม สนุกสนำนกนัแบบเยน็ฉ ่ำ  

มิสทิค พอยท ์ (MYSTIC POINT) สัมผัสควำมลึกลับของคฤหำสน์หรู “Mystic Manor” โดยกำรน่ังรถ

ส ำรวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพ่ือชมของสะสมของลอร์ดเฮนร่ี มิสทคิ โดยมีเจ้ำลิงน้อย 

Albert เป็นผู้น ำทำงเข้ำสู่โลกแห่งกำรผจญภัย ต่อด้วยกำรเดินส ำรวจในสวนหย่อมที่เตม็ไปด้วยวัตถุโบรำณที่

สร้ำงจำกภำพลวงตำ 3 มิติ “การเ์ดน้ ออฟ วนัเดอร”์ (Garden of Wonder)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์( 3 ) ***คูปองอาหาร*** 

  

 

 

 

 

 



                 
  
 *** ในเวลา 13.15 น. ท่านจะไดพ้บกบัขบวนพาเหรดชุด FLIGHTS OF FANTASY PARADE ที่ยกทพั

ขบวนเจา้หญิง มิกกี้ มินนีแ่ละผองเพือ่น รวมถงึคาแร็กเตอรจ์ากพกิซาร ์มาเริงร่ากนัอย่างมากมาย 

 ***อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเครือ่งเล่นไดอ้ย่างเต็มอิ่ม*** 

 ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางไปร่วมงานเฉลิมฉลองส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่ 2020*** 

 

 

 

 

 

 
 

  

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรีย เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในสุดยอดงำนเคำท์ดำวน์ที่ย่ิงใหญ่แห่งเอเชีย 

“2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN CELEBRATION” ในค ่ำคืนสุดพิเศษน้ี นอกจำกท่ำน

จะได้เป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมนับถอยหลัง ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่แล้ว ท่ำนยังจะได้ชมกำรแสดงแสง ส ี

เสียงชุดพิเศษที่อลังกำรที่สุดในรอบปี รวมถึงกำรแสดงพลุดอกไม้ไฟที่จะเริงระบ ำประสำนกับท ำนองดนตรี 

เปล่งประกำยระยิบระยับสว่ำงไสวทั่วผืนฟ้ำเหนืออ่ำววิคตอเรียอย่ำงตระกำรตำ เสมือนเป็นค ำอวยพรปีใหม่

ให้แก่ทำ่นและมหำนครแห่งน้ีอกีด้วย 

***ในวนัจดังานจะมีการปิดถนนนาธาน ตั้งแต่บริเวณดา้นหนา้โรงแรมไปจนถึงปากอ่าววิคตอเรีย  

ซ่ึงคุณลูกคา้สามารถเขา้ร่วมงานไดโ้ดยการเดินเทา้ ทั้งขาไปและขากลบั ไดอ้ย่างสะดวก 

โดยไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งการจราจรติดขดัค่ะ*** 
 

 

ฮ่องกงพกัที ่::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

   222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel.com   

 

วนัที่สาม (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี (สูงสุด)– อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลรี ่– วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  

  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 

 หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงโดย รถรางพคีแทรม ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับ

ควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล จำกจุดน้ี ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตึกพีคทำวเวอร์ 

อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำงชัดเจน ตื่นตำตื่น

ใจกบัตึกระฟ้ำที่สงูตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำท ิตึกเซน็ทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค์ 

และตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต้ังของธุรกจิช้ันน ำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ำยภำพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซ้ือของ

ที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันน้ัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มำดำมรุสโซ  ซ่ึง

เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้ำเย่ียม

ชมอีกด้วย (ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) จำกน้ัน น ำท่ำนสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ 

เร่ิมต้นขอพรกับ “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่องกงเช่ือว่ำศักด์ิสิทธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำม

ประณีตงดงำมตั้งอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกับ “เจ้ำแม่ทบัทิม” เพ่ือเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจและขอให้กำรเดินทำง

ทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสักกำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เช่ือกันว่ำ หำกใครได้มำสัมผัสองค์

ท่ำนจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ในกระเป๋ำของตัวเอง  

เสมือนเป็นเคลด็ว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำงองค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่

กระเป๋ำของตัวเองอีกคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอพร “องค์สังกัจจำย

(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบควำมส ำเรจ็เกอืบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซ่ึงชำวฮ่องกงเช่ือกัน

ว่ำกำรข้ำมสะพำนน้ีจะสำมำรถต่ออำยุได้ เม่ือข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้ำ

มำกมำย หน่ึงในน้ันคือ “องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือท่ำน

ถือหนังสอืเล่มใหญ่ ข้ำงๆองค์ทำ่นจะมีหินสดี ำก้อนโต ให้อธษิฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหินเช่ือว่ำจะน ำพำให้พบคู่  

ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้วเม่ือไหว้ขอพรองค์ท่ำนแล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน หลังจำกน้ัน น ำท่ำน

เย่ียมชมโรงงำน ฮ่องกงจิวเวลรี่ (HKJ)  ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ข้ึนช่ือของฮ่องกง และได้รับ

รำงวัลอนัดับเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หน่ึงในวัดดังของฮ่องกง 

ที่ประชำชนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเน่ินนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ ำ

วัดแห่งน้ี เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป 

และวัดแห่งน้ี ยังเป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงน้ัน 

ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่เบ้ืองหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธิษฐำนขอพรพร้อมกับมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกน้ันให้ทำ่นท ำพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพ่ือหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต 

โดยควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังน้ี 

ใบที ่1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 



                 
 

ใบที ่3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

1 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงไปสกักำระขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อีกหน่ึงวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งน้ีมีเทพผู้ขึ้นช่ือและศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนสุขภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสุขภำพของตัวเรำเอง 

คนในครอบครัว และคนที่เรำรัก ซ่ึงท่ำนจะได้พบเหน็ผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกับเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสักกำระ

และแก้บนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียังมีอีกหน่ึงจุดสักกำระที่เป็นที่นิยมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ 

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพ

เจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว โดยจะมีด้ำยสีแดงเช่ือมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวิธีกำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยก

โหลวน้ัน ให้ท่ำนเร่ิมท ำน้ิวมือส ำหรับสอดด้ำยแดงตำมป้ำยก ำกับบอกวิธีกำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่ง

ส ำคัญที่สดุ คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุดมือเป็นอนัขำดจนกว่ำจะเสรจ็พิธี  

 

 

 

 

 

 

 
 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนสำย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) มอบอิสระท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำ

แบรนด์เนมตำมอธัยำศัย ซ่ึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นน้ีตั้งแต่ต้นจนสุดสำย ไม่ว่ำจะเป็น 

OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA, 

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON, 

DIOR, MIU MIU, BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้ำ NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ 

ส่วนทำ่นที่ต้องกำรซ้ือสนิค้ำประเภทน ำ้หอม เคร่ืองส ำอำงค์ ทำ่นสำมำรถซ้ือได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

20.25 น. ออกเดินทำงกลับโดย CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบินที่ CX757 / บริการอาหารรอ้นและ  

  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

22.35 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รำยกำรทอ่งเที่ยวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 



                 
 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของทำ่นเป็นส ำคัญ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  
 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะช้ันทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

 ค่ำภำษีสนำมบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่ำน ำ้หนักสมัภำระในกำรเดินทำง 30 กโิลกรัม / 1 ทำ่น 

 ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเทำ่ 

 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่ำรถรับส่งตำมสถำนทอ่งเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 

 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม    
 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

      (สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิก จ ำกดัน ำ้หนักสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัมต่อทำ่น จ ำกดัทำ่นละไม่เกนิ 2 ช้ิน 

 // ถือกระเป๋ำขึ้นเคร่ืองได้ น ำ้หนักรวมไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อทำ่น จ ำกดัทำ่นละไม่เกนิ 2 ช้ิน)   

 ค่ำภำษีน ำ้มัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีที่สำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนกำรเดินทำง  

 ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำซักรีด ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ พนักงำนเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออก คนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  

    (บวกรำคำเพ่ิมในกรณีที่ทำ่นต้องกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่น 10 ดอลลำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อทำ่น รวม 3 วัน เทำ่กบั 

60 ดอลลำร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ำยเทำ่กนั (ยกเว้นเฉพำะเดก็ทำรก) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสนิน ำ้ใจของทุกทำ่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 พำสปอร์ตไทยอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ถ่ำยเอกสำรส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมำยังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้ า หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจากที่ทางราชการ

ก าหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงือ่นไขการยกเลิก   
 

***กรุป๊เดินทางวนัที ่30 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า และ/หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้   
 

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ำทวัร์)  



                 
 
 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 4-9 ทำ่น ออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทวัร์ แต่มไีกด์คนไทย 100% รอรับที่สนำมบินฮ่องกง) 

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 1-3  ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
 

 กรุป๊เดินทางวนัที ่30 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 ส ำรองที่น่ังพร้อมช ำระค่ำมัดจ ำทำ่นละ  10,000 บาท   

หำกยังไม่ช ำระค่ำมัดจ ำ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรจองของทำ่นไม่สมบูรณ์และขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ที่วำงมัดจ ำก่อน   

**ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 15 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้ำร้ำนจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต ่ำ ผู้ใหญ่ 4 ทำ่นขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงใน

กรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ทำ่น 

 เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ในกำรเดินทำงเพ่ือกำร

ทอ่งเที่ยวเทำ่น้ัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสอืเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

 กรณีที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล  หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด  ก่อน

กำรเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจำก

ควำมประมำทของนักทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสญูหำยหรือช ำรุดอนัเนื่องมำจำกสำยกำรบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่นไม่เดินทำงพร้อมคณะ จะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่

สำมำรถเปล่ียนช่ือได้ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำบริกำรทัวร์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นน้ีทั้งหมดแล้ว 

 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยำวอื่นๆ หรือช่วงเทศกำล รวมถึงกรุ๊ปเหมำส่วนตัว ที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ

สำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกกำรขำยจำกซีรีย์ทวัร์จะไม่มีกำรคืนมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รำยละเอยีดด้ำนกำรเดินทำงและรำคำ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น  หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งน้ีกำรขอสงวนสทิธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและค ำนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ควำมปลอดภัยของทำ่นผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงช ำระค่ำมัดจ ำ เพ่ือประโยชน์ของตัวทำ่นเอง 
 

 

 



                 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้ าพาในการเดินทางครั้งนี้ ค่ะ 

 


