
 

             

 

 

เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นัง่รถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนันาํโชค  วดัแชกงหมิว 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อิม่อร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบินหรู CATHAY PACIFIC (CX) 
 

 
 

 
 

 
 

การนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว  

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ         

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเด่ียว 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

7-9  มีนาคม  2563 
ขาไป   CX616 (06.35-10.15) 

ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

14-16 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX616 (06.35-10.15) 

ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

21-23 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX700 (08.20-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

28-30 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX700 (08.20-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต -  

  SYMPHONY  OF  LIGHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะเดินทางเทีย่วบนิที ่CX616  นดัหมาย  เวลา 04.00 น. 
 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 6  แถว M  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท และหัวหน้าทวัร์ คอยต้อนรับ

และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระในการเดินทาง 

06.35 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 / บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

10.15 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถงึสนามบินนานาชาติฮ่องกง  CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ ที่ทนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 
 

 

คณะเดินทางเทีย่วบนิที ่CX700  นดัหมาย  เวลา 05.30 น. 
 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 6  แถว M  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท และหัวหน้าทวัร์ คอยต้อนรับ

และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระในการเดินทาง 

08.20 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX700 / บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

12.10 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถงึสนามบินนานาชาติฮ่องกง CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ ที่ทนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นนองปิง” ต้ังอยู่บนเกาะลันเตา เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคัญของ

ฮ่องกง โดยนาํท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร 

โดยเร่ิมขึ้นกระเช้าจากสถานีตุงซงุ มุ่งหน้าไปยังปลายทาง ที่หมู่บ้านนองปิง เล่ือนผ่านทะเลจีนใต้และวนอทุยาน

ลันเตาเหนือ รวมระยะ เวลา 25 นาท ีจากมุมมองด้านบนขณะน่ัง กระเช้าลอยฟ้า น้ัน ท่านจะสามารถมองเหน็

ทศันียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง  ชื่นชมทวิทศัน์และภมูิ ประเทศได้เกอืบทุกๆส่วนของเกาะ ลันเตา ที่

เตม็ไปด้วยภเูขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ต้ังแต่จากใจกลางเมืองตุงชุงไปจนถงึหมู่บ้านนองปิงเลยทเีดียว   ทั้ง

ยังสามารถมองเหน็พระพุทธรูปทองสมัฤทธิ์ประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สดุในโลกได้อกีด้วย จากน้ัน นาํท่านเดิน

ทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซ่ึงจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ  ต้ังอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง  

แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพ่ือขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซ่ึงประดิษฐานอยู่คู่กบัวัดโป๋หลิน

มาเป็นเวลาช้านาน มีความสงูเหนือระดับนํา้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธิ์ถงึ 

200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสงู 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระน่ังอยู่

บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถซ้์ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเป่ียมเมตตา 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ห้าง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สดุของฮ่องกง แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่านักช้ อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า OUTLET 

ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทเิช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA 

OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, 

SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโล กอกีมากมาย โดยยกขบวนกนัมาลด

ราคาสงูสดุถงึ 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเตม็อิ่ม 
 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางไปชม SYMPHONY OF LIGHT*** 
 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า  (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็น

สะพานแขวนสองช้ันที่ยาวที่สดุในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกง

อนิเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกบัตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็น

เส้นทางของเอม็ทอีาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์  (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า

น้ี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอกีด้วย   แล้วนาํท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรีย เพ่ือชมการ

แสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซ่ึงเป็นการแสดงแสง ส ีเสยีง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุในโลก ที่ถูกบันทกึโดย 

“กนิเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทั้งในฝั่งฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่างสว่าง

ไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลา

ในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 

 

 

 



 

 

 

                      

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 จากน้ันนาํท่านเดินทางเข้าเชค็อนิสู่ที่พักสดุสบายกบัโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองฮ่องกง พร้อมมอบ

อสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย หรือ หากท่านต้องการชมทศันียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือเดินช้อปป้ิง

เลือกซ้ือสนิค้า ท่านสามารถเร่ิมต้นเดินช้อป ชิม ชิลล์ ได้ต้ังแต่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเป็นต้นไปได้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกงพกัที ่ PRUDENTIAL  HOTEL    Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong  

  Website: www.prudentialhotel.com Tel.  (+852) 2311-8222 

วนัที่สอง         สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์เต็มวนั! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตํารบัของฮ่องกง ( 3 ) 
 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝนั  “HONG KONG DISNEYLAND” อาณาจักรสวนสนุกอนั

ยิ่งใหญ่ของฮ่องกง พบกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมัยและสนุกที่สดุ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่น ไดไ้ม่จํากดัรอบ  

พร้อมด้วยกจิกรรมและความบันเทงิมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 

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

ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกบัขบวนพาเหรดผองเพ่ือนชาวดิสนีย์ที่มาร่วมเต้นระบาํกบัวงดนตรีมาร์ช

http://www.prudentialhotel.com/


และเหล่านักเต้นที่เตม็ไปด้วยความร่าเริง ระหว่างทางกจ็ะมีร้านช้อปป้ิงให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกจากดิสนีย์

แลนด์ซ่ึงมีมากกว่า 4,000 รายการ และยังเป็นที่ต้ังของซิต้ีฮอลล์และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ทูมอโรวแ์ลนด์  (TOMORROW LAND) สมัผสัประสบการณ์ใหม่ล่าสดุ  Ant-Man and The Wasp: 

Nano Battle จัดเตม็ความสนุกกบัเคร่ืองเล่นสดุลํา้สมัยที่จะแปลงร่างคุณให้ ตัวเลก็เท่ามด !! เพ่ือร่วมภารกจิกบั

ซเูปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่าง  Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพ่ือต่อสู้ จากการบุกโจมตีของเหล่าวายร้าย

จากองค์กรไฮดราที่ต้องการมาขโมยปฏกิรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตาร์กที่เกาะเกาลูน และต้องการ

จะโจมตีเพ่ือเอา Data Core ซ่ึงเป็นที่เกบ็ข้อมูลลับสดุยอดขององค์กรชีลด์  (S.H.I.E.L.D) ไปด้วย งานน้ี Iron 

Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณด้วยเช่นกนั! 

แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ต่ืนตาตื่นใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย  ดินแดนแห่งน้ีล้วนเตม็ไปด้วย

สสีนัและบรรยากาศของเมือง ที่จาํลองมาจากการ์ตูนดิสนีย์ สนุกกบัเร่ืองราวอมตะของ  “ช้างน้อยดัมโบ้ ” งาน

เล้ียงนํา้ชาของคนทาํหมวก (Mad Hatter Tea) กบัมิคกี้ เมาท์  ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุกสนานกบั

ภาพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกบั ม้าหมุนจากเร่ืองซินเดอเรลลา รวมถงึ “การผจญภัยของวินน่ี เดอะ พูห์ ” 

นอกจากน้ียังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยเฉพาะอกีด้วย 

แอดเวนเจอรแ์ลนด์  (ADVANTURE LAND) ผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน 

“จังเกลิ ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) เร่ิมต้นการผจญภัยบนเรือสาํรวจ ล่องไปตามแม่นํา้สายใหญ่ผ่าน

เส้นทาง ป่าที่ทุกโค้งนํา้จะมีสิ่งลึกลับ คอยสร้างความต่ืนเต้นให้กบัผู้ มาเยือน ต่ืน ตาตื่นใจกบัสตัว์ป่านานาชนิด  

ล่องไปบนแพท่อนซงุข้ามแม่นํา้แห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์แลนด์ แล้วไต่ขึ้น

ไปตามขั้นบันไดไม้ที่สร้างจากช้ินส่วนเรืออบัปางและข้ามสะพานแขวนไปสู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบของทาร์ซาน  

“Tazan’s Tree House” 

ทอยสตอรี่แลนด์  (TOY STORY LAND) สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER 

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

พระเอกของเร่ือง “WOODY” ที่รอต้อนรับท่านอยู่ที่ทางเข้าด้านตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นายที่รอรับ

คาํสั่งจากวู้ดด้ี รวมถงึไดโนเสาร์ REX ที่ยืนต้อนรับท่านอยู่ที่ทางเข้าด้านตะวันออก 

กริซลีย ์กลัช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  ที่เดียวในโลกเท่าน้ัน !! ผจญภัยไป

กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ่น  “บิ๊ก กริซลีย์ เมาทเ์ทน รันอะเวย์ ไมน์ คาร์ส (Big Grizzly Mountain 

Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภาคพ้ืนดินหลากหลายทศิทาง รายรอบด้วยแดนเถือ่นแปลกตา  เล้ียวเลาะผ่าน

โตรกธารนํา้พุร้อน “ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทอืนทั่วทั้งพ้ืนดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่าง

ตีเหลก็ ร่วมเฮฮาจ้องหาเพ่ือนใหม่ เลง็แล้วพ่นสายนํา้จากเคร่ืองสบูลม สนุกสนานกนัแบบเย็นฉํ่า  

มิสทิค พอยท์  (MYSTIC POINT) สมัผสัความลึกลับของคฤหาสน์หรู  “Mystic Manor” โดยการ น่ังรถ

สาํรวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพ่ือชมของสะสมของลอร์ดเฮนร่ี มิสทคิ โดยมีเจ้าลิงน้อย 

Albert เป็นผู้นาํทาง เข้าสู่โลกแห่งการผจญภัย ต่อด้วยการเดินสาํรวจใน สวนหย่อมที่เตม็ไปด้วยวัตถุโบราณที่

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



 *** ในเวลา 15.30 น. ท่านจะไดพ้บกบัขบวนพาเหรด ชดุ FLIGHTS OF FANTASY PARADE ทีย่กทพั

ขบวนเจา้หญงิ มิกกี้ มินนีแ่ละผองเพือ่น รวมถงึคาแร็กเตอรจ์ากพกิซาร ์มาเริงร่ากนัอย่างมากมาย 
 

 ***อิสระอาหารเยน็ เพือ่ใหท่้านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเครื่องเล่นไดอ้ย่างเต็มอิ่ม*** 

   ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางกลบัสู่ทีพ่กั*** 
 

ฮ่องกงพกัที ่ PRUDENTIAL  HOTEL    Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong  

  Website: www.prudentialhotel.com Tel.  (+852) 2311-8222 

 

วนัที่สาม (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)– อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลร่ี – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –  

  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซําตน้ตํารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 
 

 หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางโดย รถรางพคีแทรม ขึ้ นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพคี จุดชมวิวที่สงูที่สดุของฮ่องกงกบั

ความสงู 396 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล  จากจุดน้ี ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ ตึกพีคทาวเวอร์ 

อาคารรูปร่างคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นที่สดุ  ชมเกาะฮ่องกงและ เกาะ เกาลูน ทั้งเกาะ ได้อย่างชัดเจน 

พร้อม ต่ืนตาต่ืนใจกบัตึกระฟ้าที่สงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ  ตึกเซน็ทรัล

พลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืน่ๆ อนัเป็นที่ต้ังของธุรกจิช้ันนาํของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพกบัวิวสวยสดุ

ประทบัใจ และเลือกซ้ือของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค และในบริเวณเดียวกนัน้ัน ยังมี

พิพิธภัณฑม์าดามรุสโซ  ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑหุ่์นจาํลองเสมือนจริ งของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสยีงของ

ฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอกีด้วย (ในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ท่านตอ้งเสยีค่าตัว๋เขา้ชมเอง) จากน้ัน นาํ

ท่านสู่ “อ่าวรีพัลสเ์บย”์ เร่ิมต้นขอพรกบั “องค์เจ้าแม่กวนอมิ ” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเช่ือว่าศักด์ิสทิธิ์

มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามต้ังอยู่บนฐานบัว ขอพร ต่อกบั “เจ้าแม่ทบัทมิ ” เพ่ือเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ

และขอให้การเดินทางทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอ๊ีย” ที่เช่ือกนัว่า  หาก

ใครได้มาสมัผสัองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

กระเป๋าของตัวเอง  เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา  แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้าง

องค์ท่านแล้วกาํมาใส่กระเป๋าของตัวเองอกีคร้ัง  ส่วนท่านใดที่มีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอ

พร “องค์สงักจัจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเรจ็เกอืบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ ” 

ซ่ึงชาวฮ่องกงเชื่อกนัว่าการข้ามสะพานน้ีจะสามารถต่ออายุได้  เม่ือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เตม็ไป

ด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย หน่ึงในน้ันคือ  “องค์เทพจันทราหรือเทพ เจ้าแห่งความรัก ” องค์ท่านจะมี หนวด

เครายาวๆ ในมือท่านถอืหนังสอืเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสดีาํก้อนโต ให้อธษิฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

เช่ือว่าจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเม่ือไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วกจ็ะช่วยให้ความรักมั่นคงและยาวนาน  

http://www.prudentialhotel.com/


หลังจากน้ัน นาํท่านเยี่ยมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี่  (HKJ)  ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกงัหันที่ขึ้นช่ือของ

ฮ่องกง และได้รับรางวัลอนัดับเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
 

หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หน่ึงในวัดดัง ของฮ่องกง 

ที่ประชาชนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน  ด้านในศาล จะมีรูปป้ันสงูใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจาํ

วัดแห่งน้ี เช่ือว่าองค์ท่านศักด์ิสทิธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสริิมงคล ปัดเป่าเร่ืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งน้ี ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสาํหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอกีด้วย โดยวิธกีารไหว้ขอพรจากท่านแชกงน้ัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปป้ันของท่าน แล้วอธษิฐานขอพรพร้อมกบัมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นต้ังใจ 

จากน้ันให้ท่านทาํพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนันําโชค" เพ่ือหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต 

โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังน้ี 

ใบที ่1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 

ใบที ่3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา  ใบที ่4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางไปสกัการะขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อกีหน่ึงวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งน้ีมีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักด์ิสทิธิ์ในการขอพรด้านสขุภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสขุภาพของตัวเราเอง 

คนในครอบครัว และคนที่เรารัก ซ่ึงท่านจะได้พบเหน็ผู้คนมากมายนาํธูป พร้อมกบั เคร่ืองบูชาต่างๆ มาสกัการะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ียังมีอกีหน่ึงจุดสกัการะที่เป็นที่นิยมสาํหรับการ ขอพรในด้านความรัก คือ  

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสแีดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สาํหรับวิธกีารไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

โหลวน้ัน ให้ท่านเร่ิมทาํนิ้วมือสาํหรับสอดด้ายแ ดงตามป้ายกาํกบับอกวิธกีาร ที่ต้ังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร  สิ่งที่

สาํคัญที่สดุ คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือเป็นอนัขาดจนกว่าจะเสรจ็พิธ ี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) มอบอสิระท่านเลือกซ้ือ สนิค้า

แบรนด์เนมตามอธัยาศัย ซ่ึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกนัอยู่บนถนนเส้นน้ีต้ังแต่ต้นจนสดุสาย ไม่ว่าจะเป็น 

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

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

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

ส่วนท่านที่ต้องการซ้ือสนิค้าประเภทนํา้หอม เคร่ืองสาํอางค์ ท่านสามารถซ้ือได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 
 

*** อิสระอาหารเยน็ เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบนิ*** 
 

 

 

คณะเดินทางเทีย่วบนิที ่CX757  
 

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

  เครื่องดืม่บนเครื่อง 

22.35 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 
 

 

คณะเดินทางเทีย่วบนิที ่CX617 
 

21.35 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เที่ยวบินที่ CX617 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครื่องดืม่บนเครื่อง 

23.40 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

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

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผู้จัดโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครั้งนี้ ค่ะ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสยีค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่านํา้หนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  



 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม    
 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค จาํกดันํา้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัม/ท่าน ท่านละไม่เกนิ 2 ใบ  

 ถอืขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีนํา้มัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ค่าทปิพนักงาน

เสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอืน่ ๆ ที่พึงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

    (บวกราคาเพ่ิมในกรณีที่ท่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และ  คนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน  รวม 3 วัน 60 

ดอลลาร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินํา้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสาํเนาหน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมายังบริษัท 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนํ้ า หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจากทีท่างราชการ

กําหนดลงในหนงัสอืเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 

 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาํทุกกรณี  
 

 

***กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอื่นๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊ไปแลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา และ/หรือ ค่าทวัรท์ ั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น*** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได ้  
  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับที่สนามบินฮ่องกง) 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

 

 

 

 
 



เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองที่น่ังพร้อมชาํระค่ามัดจาํท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถอืว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธิ์สาํหรับผู้ที่วางมัดจาํก่อน  **ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขั้นตํ่า ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางใน

กรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เที่ยวบิน  ราคา  และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยคาํนึงถงึผล ประโยชน์ของผู้ ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ ในการเดินทางเพ่ือ การ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถงึ 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีที่สาํนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ ประเทศไทย และต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ สาํนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริ การของทางบริษัทฯ ไม่ครบ  อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ กบัตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอบุัติเหตุ อนัเกดิจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวัน เดินทาง หรือคืนเงิน  และไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระ ค่าบริการทวัร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีทั้งหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ , ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืน่ๆ  หรือช่วงเทศกาล รวมถงึกรุ๊ปเหมาส่วนตัว  ที่ต้องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอยีดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง  

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีการขอสงวนสทิธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถอืและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 


