
                 
 

 

 
                

 
 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรีพลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอเรื่องสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรดา้นการเงิน ณ วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงินฮองฮ า 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ดยูิงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 
พิเศษ! อ่ิมอรอ่ยหลากหลายเมนซีูฟู้ ดสดุฟินส ์

 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
 

 

 
 

 
 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 
 

 

 

 

 

 



                 
 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร           
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

  13-15 เมษายน  2562 ขาไป   TG600 (08.00-11.45) 
ขากลบัTG607 (20.45-22.25) 

   30,900  10,000 29,900 28,900 

 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-สง่ 
 

รายการ เพ่ิมเงินท่านละ (บาท) 

NGONGPING 2,000 

 
 

วนัแรก   (นัง่รถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคตอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีลสัเบย ์– 

  SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็  & เทมเป้ิลสตรที 
 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข 5    
แถว H หรอื J  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทาง
บรษัิทคอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

08.00 น. นําทกุทา่นลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่TG600 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
11.45 น. การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงทีท่ันสมยั 
  ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง  นําทา่น 
  เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ขา้มสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวน
  สองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลก โดยมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอร ์
  เนชัน่นอลแอรพ์อรต์กบัตัวเมอืงฮอ่งกง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่  สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
  เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นี ้ไดถ้กูคัดเลอืก 
  ใหเ้ป็น สญัลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลกอกีดว้ย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดย รถรางพคีแทรม  ขึน้สู่ ยอดเขาวคิตอเรยีพคี  จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุ

ของฮอ่งกง กบัความสงู 396 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  สมัผัสบรรยากาศ อนับรสิทุธิส์ดชืน่ จากจดุนี ้ทา่น
สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรปูรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เดน่ทีส่ดุ  ชมเกาะ
ฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและอาคารตา่งๆ 
ทีก่อ่สรา้งตามหลักฮวงจุย้ อาทเิชน่ ตกึเซน็ทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้
นําของฮอ่งกง พรอ้มทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจาก
รา้นคา้ภายในอาคารเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภณัฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ์
หุน่จําลองเสมอืนจรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงและทั่วโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกี
ดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง)  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“อา่วรพีลสัเบย”์ 
เพือ่นมสัการและขอพรอนัศักดิส์ทิธิ ์จาก  “องคเ์จา้แมก่วนอมิ ” ปางประทานพรทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่ศักดิส์ทิธิ์
มาก องคท์า่นมคีวามประณีตงดงาม ตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่ับทมิ ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ และ
ขอใหก้ารเดนิทางทกุครัง้ปลอดภยั พรอ้มกบันมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่ 



                 
 
 หาก ใครไดม้าสมัผัสองคท์า่น จะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบา้น โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้กํามา

ใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง  เสมอืนเป็นเคล็ดวา่ใหเ้งนิทองไหล มาเทมาสูก่ระเป๋าของเรา  บางทา่นก็จะลบูกอ้น
ทองทีอ่ยูด่า้นขา้งองคท์า่นแลว้กํามาใสก่ระเป๋าของ ตัวเองอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยงั
ไมม่บีตุร ใหม้าขอพร  “องคส์งักจัจาย(องค ์ Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมคีวาม
เชือ่ทีว่า่ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย แลว้พาทา่นเดนิขา้ม “สะพานตอ่
อาย”ุ ซึง่ชาวฮอ่งกงเชือ่กนัวา่ถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถตอ่อายไุด ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็น
ลานกวา้งทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก ” หนวดเครายาว ๆ ใน
มอืทา่นจะมหีนังสอืเลม่ใหญ ่ขา้งๆ องคท์า่นจะมหีนิดํากอ้นโต ใหทํ้าการอธษิฐาน แลว้ทําการลบูกอ้นหนิซึง่
จะนําพาใหพ้บคู ่ สว่นทา่นทีม่คีูอ่ยูแ่ลว้เมือ่ไหวข้อพรทา่นแลว้ก็ทําใหรั้กมัน่คงและยาวนาน  จากนัน้นําทา่น
เดนิทาง สู่ปากอา่ววคิตอเรยีซึง่เป็น จดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง นําทา่น ชม 
SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกทีถ่กูบนัทกึโดย “กนิเนส 
เวลิด์ เรคคอรด์ ” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟ หลากหลายสสีนั รว่มดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบ
เพลงจากอาคารชัน้นํากวา่ 40 แหง่ โดยใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 
  เมนดูงันี ้:: ผัดผักตามฤดกูาล  ขา้วผัด  หอยลายผัดเตา้ซี ่ ปลาหมกึกระเทยีมพรกิไทย  เป๋าฮือ้นึง่ซอี ิ๊ว  
                  ปลาเกา๋นึง่ซอี ิ๊ว  หอยเชลลน์ึง่วุน้เสน้กระเทยีม  กุง้ทะเลลวกจิม้  ปผัูดขงิ  
 
 

  
 
 
  
 
  
 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  หรอืทา่นทีต่อ้งการ ชมทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกงยามราตร ีทา่น

สามารถเดนิชมบรรยากาศและวถิชีวีติยามคํ่าคนืของชาวฮอ่งกงไดเ้นือ่งจากโรงแรมตัง้อยูใ่จกลางยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

        NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
 
 

วนัท่ีสอง  สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง ( 3 ) 

(สําหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option น ัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญโ่ป๋หลนิเพิม่ชว่งเชา้นําทา่นไปที่
สถานขี ึน้กระเชา้และชว่งบา่ยไกดจ์ะพาทา่นน ัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนด)์ 



                 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์
อาณาจักรสวนสนุกอนัยิง่ใหญแ่หง่ใหมล่า่สดุของโลก สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ ฟรเีครือ่งเลน่ทกุ
ชนดิ เลน่กีร่อบก็ได ้ ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสดุสนุกทีส่ดุแหง่ใหมข่องโลก เพยีบพรอ้ม
ดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย ทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 7 สว่น ไดแ้ก ่
เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทางยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้  
ศตวรรษที ่19 ทีถ่นนแกสลทิสตรทีอนัแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบกบัขบวนพาเหรดเพือ่นชาวดสีนยี์
ทีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ี ทีม่ารว่มเตน้ระบําอยา่งสนุกครืน้เครงกบัวงดนตรี
มารช์และเหลา่นักเตน้ทีเ่ต็มไปดว้ยความรา่เรงิและเบกิบาน ระหวา่งทางนัน้ก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอนัเกไ๋กใ๋หไ้ด ้
เลอืกสรรของทีร่ะลกึและของฝากพเิศษ ๆ จากดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 รายการ เป็นทีต่ัง้ของซติี้
ฮอลลแ์ละทางรถไฟฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอยา่งเพลดิเพลนิ  
ทมูอโรวแ์ลนด์  (TOMORROW LAND) สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่แนวโลกอนาคตอนัทันสมยั  นําเสนอ 
เรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกบันยิายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศ โดย
ทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดนั์น้โดดเดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ  “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซพอรต์ ” 
หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกาแล็คซีท่ีใ่นนัน้  ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่ี
หุน่ยนต ์ยานอวกาศและดาวเคราะหล์อ่งลอยอยูไ่ปมา นอกจากนีท้มูอโรวแ์ลนดย์งัมโีลกอวกาศแหง่  “สเปซ 
เมาเทน่” ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว การขบัจานบนิสว่นตัวใน “ออรบ์ทิรอน ” 
และการตอ่สูก้นัแบบดเุดอืดใน “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโตร บลาสเตอร ์
แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินยี ์ตืน่ตาตืน่ใจกบัเมอืงแหง่เทพนยิาย  ดนิแดน 
แหง่นีล้ว้นเต็มไปดว้ยสสีนัและบรรยากาศของเมอืงทีจํ่าลองมาจากในการต์นูของดสินยี ์สนุกกบัเรือ่งราวอมตะ
ของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ ้” งานเลีย้งน้ําชาของคนทําหมวก ( Mad Hatter Te กบัมคิกีเ้มาทต์ัวการต์นูอมตะ
ของดสินยีเ์ป็นพเิศษ  งานนีต้อ้งไมพ่ลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร ์ 3a Cups) รวมถงึมา้หมนุ จากเรือ่ง
ซนิเดอรเลลาและ “การผจญภยัของวนินี ่เดอะ พหู์ ” สว่นใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนีใ้นแฟนตาซแีลนดย์งัม ี
“แฟนตาซกีารเ์ดน้” ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับดสินยีแ์ลนดฮ์อ่งกงโดยเฉพาะโดย
ผูท้ีอ่ยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกบัการต์นูตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส์ , มนินี ่เมาส์, วนินี ่เดอะพหู์ ,และ
เหลา่เพือ่นพอ้งชาวการต์นูดสินยีม์ากมาย 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND)  ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้ สมัผัสความเรา้ใจกบั 
การผจญภยัในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู ” (Jungle River Cruise)ซึง่
นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืสํารวจทีล่อ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญห่ัวใจหลักของแอดเวนเจอร์
แลนดผ์า่นป่าลกึลับ ทีท่กุโคง้น้ําจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บั
ผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืน ไมว่า่จะเป็น ฝงูชา้งทีเ่ลน่น้ําอยา่งสนุกสนาน   ตืน่เตน้กบัการผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ , 
หรอืทา่นจะลอ่งไปบนแพทอ่นซงุขา้มแมน้ํ่าแหง่การผจญภยัไปยงัเกาะทารซ์านในใจกลางของแอดเวนเจอร์
แลนด ์เมือ่ทา่นมาถงึไตข่ึน้ไปตามขัน้บนัไดไมท้ีส่รา้งจากชิน้สว่นเรอือบัปางและขา้มสะพานแขวนไปสูบ่า้น
ตน้ไมก้ลางป่าดบิของทารซ์าน Tazan’s Tree House  
ทอยสตอรีแ่ลนด ์(TOY STORY LAND) มเีครือ่งเลน่ชนดิใหมม่าเสริฟ์ความสนุกสนาน  เชน่ RC RACER, 
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์
พระเอกของเรือ่ง  WOODY  ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอย
คําสัง่จากวูด้ดี ้และ ไดโนเสาร ์REX ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันออก   
กรซิลยี ์กลัช  (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด์ เทา่นัน้  เปิดโลก
ตะวันตก รว่มผจญภยัหลากหลายทศิทาง  แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น  
“รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!   ครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิ
หลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตา  เลีย้วเลาะผา่นโตรกธารน้ําพรุอ้น  “ไกเซอร ์กลัช ” 
(GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิ แลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็ก หลบสายน้ําทีส่าดสา่ย  และ
รา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน้ําจากเครือ่งสบูลม
ของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิ
กี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารัก และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์  
มสิทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT) เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถโุบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 
3 มติ ิ"การเ์ดน้ ออฟ วันเดอรส์ " (Garden of Wonders) สํารวจพพิธิภณัฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถโุบราณน่าตืน่ตา
จากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาทา่น  "มสิทคิ แมนเนอร"์ (Mystic Manor) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์( 4 ) คปูองอาหาร 
 *** เวลา 15.00 น.ของทกุวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี ซึง่จะพบกบั 
  เจา้หญงิของดสินยี,์ มกิกีแ้ละผองเพือ่น, ตวัละครของพกิซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้  

*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ยา่งเต็มอิม่  
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   

   NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
  
 



                 
 

วนัท่ีสาม เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่– วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า - วดัแชกงหมิว –

  ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม  – ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตาํรบัของฮอ่งกง  ( 5 ) 

จากนัน้นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน  อกีหนึว่ัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่ มี
เทพผูข้ ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามยัของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่น
จะพบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปู พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจํานวนมาก นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่จดุ
สกัการะทีสํ่าคัญและเป็นทีน่ยิมสําหรับการขอพรเรือ่งความรัก คอื  เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ยแดง  
ซึง่จะมอียู ่3 องค ์องคก์ลางคอื องคเ์ทพอาวโุส ดา้นซา้ยเป็นเทพเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเทพเจา้บา่ว และมี
ดา้ยสแีดงเชือ่มทัง้ 3 องคไ์ว ้สําหรับวธิกีารไหวข้อพรเทพเจา้หยกโหลว ใหเ้ริม่ทํานิว้สําหรับสอดดา้ยแดง 
โดยจะมป้ีายกํากบับอกวธิกีารตัง้อยู ่ณ บรเิวณจดุขอพร ทีสํ่าคัญหา้มปลอ่ยดา้ยหลดุมอืเด็ดขาดจนกวา่จะ
เสร็จพธิหีลังจากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี่
ไดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮํา  (Kun Im Temple Hung 
Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 
ชว่ยคุม้ครองปกปักรักษา วัดเจา้แมก่วนอมิที ่ Hung Hom หรอื  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัด
เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้
แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด  ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขา
บอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย  
ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ ซึง่ทางวัดจะจําหน่าย
อปุกรณ์สําหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวน
เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมี
จํานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็
คอ่ยกลับไปทําบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้ง
ตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กนั 
โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดง
ไวใ้หเ้นือ่งจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบตัรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการลง
ไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถา้ประสพความสําเร็จตามทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมา
ทําบญุทีน่ีใ่นโอกาสหนา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 
จากนัน้นําทา่นสู่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม ( Che Kung Temple) หนึง่ในวัดยอดนยิมของฮอ่งกง 
ทีป่ระชาชนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน  ดา้นในศาลมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจํา
วัดแหง่นี้ เชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิใ์นการขอพรดา้นโชคลาภ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าเรือ่งรา้ยๆออกไป 
และวัดแหง่นี ้ยงัเป็นสถานทีท่ีน่ยิมสําหรับทา่นทีต่อ้งการแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีารไหวข้อพรจากทา่นแชกง
นัน้ ทา่นจะตอ้งเขา้ไปยนือยูเ่บือ้งหนา้รปูปัน้ของทา่น แลว้อธษิฐานขอพรพรอ้มกบัมองหนา้ทา่น  อยา่งมุง่มัน่
ตัง้ใจ จากนัน้ทําพธิหีมนุ กงัหันแหง่โชคชะตา หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหันนําโชค" เพือ่ หมนุรับแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาใน
ชวีติ โดยความหมายของใบพัดทัง้สี ่มดีังนี ้

ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

  เมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 คร ัง้ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สมประสงค ์
 
 



                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูถ่นนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู  (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุ
ประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่นถนนเสน้นีต้ัง้แตต่น้จนสิน้สดุถนนสายนี ้ใหอ้สิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
ตามอธัยาศัย  อาทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry , 
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, 
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถงึแบรนด์รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ สว่นทา่นทีต่อ้งการ
ซือ้สนิคา้ประเภทน้ําหอม เครือ่งสําอางค ์ทา่นสามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS)  
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG607 / บรกิารอาหารและ 
  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
22.25 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ช ัน้ 2  
                     โดยสวสัดภิาพ 

 

 

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

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
    (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
 คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
 คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 

 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด  
      (สายการบนิไทย แอรเ์วย ์จํากดัน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม/ทา่น ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ 
 ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม/ทา่น ) 
 คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
 คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ 

ฯลฯ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

    (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ) 
 คา่ธรรมเนียมมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน  รวม 3 วัน 60 ดอลลา่ร์

ฮอ่งกง เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 
     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 

 พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
  

 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต ์
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 
 

***กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัที ่5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 62*** 
รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้*** 
 

 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
   

 

 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์  
 คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
 คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 

 ***สํารองทีน่ ัง่พรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท*** หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์สําหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

 กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ ่4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 

 เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 



                 
 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด  กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิท
ฯ จะ   ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจํา 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
100% เต็มของราคาทัวร ์

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาสว่นตัวทีต่อ้งการการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิการ
ขายจากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
**กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 
 

หมายเหต ุ  
 

 

 รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ   

 

 

***ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เป็นผูน้ําพาการเดนิทางในคร ัง้นี*้** 
 

 
 


