
 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR27674 
 

 

โดยสายการบิน Cathay Pacific 

ฮ่องกง…Only เฮงๆรวยๆ 

วดัหยวน หยวน l วดัเทียนโห่ว l เจา้แม่กวนอิม รีพลสัเบย ์l วดัแชกงหมิว  

หวงัตา้เซียน l เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) l ชอ้ปป้ิงนาธาน ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์กต๊ 

 พิเศษ บฟุเฟ่ตช์าบ ูและ บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ฮ่องกง 

 

Option1. เสริมกระเชา้นองปิง360 ไป-กลบั 1,500 บาท /ท่าน หรืออปัเกรดนัง่แบบคริสตลั ไป-กลบั  2,000 บาท /ท่าน 

Option2. DISNEY LAND พรอ้มบตัรรวมเครื่องเลน่ 3,000 บาท /ท่าน 

 



ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผ ูใ้หญ่ ราคาเด็ก 
 

พกัเด่ียว 
 

ท่ีนัง่ 
เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

CX616/CX757 20 – 22 MAR 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 25 – 27 MAR 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 29 – 31 MAR 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 6 – 8 APR 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 9 – 11 APR 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 16 – 18 APR 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 19 – 21 APR 12,221 12,221 5,000 20 

CX616/CX617 23 – 25 APR 12,221 12,221 5,000 20 

CX616/CX617 3 – 5 MAY 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 7 – 9 MAY 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 10 – 12 MAY 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 14 – 16 MAY 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 17 – 19 MAY 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 21 – 23 MAY 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 24 – 26 MAY 9,999 9,999 5,000 20 

CX616/CX617 28 – 30 MAY 11,111 11,111 5,000 20 

CX616/CX617 31MAY – 2 JUN 11,111 11,111 5,000 20 

 

CX616/CX617 

4-6, 7-9, 11-13,      

14-16, 18-20, 21-23, 

25-27, 28-30 JUN 

 

11,111 

 

11,111 

 

5,000 

 

20 

 

วนัแรก    สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง – วดัหยวน หยวน – วดัเจา้แม่ทบัทิม - จดุชมวิว วิคตอรเ์รียพีค     

(Mid Level) – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์- ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต  

04.00 น.   พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ M  ประต ู6 สายการบิน 

Cathay Pacific  โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 



 

10.15 น.   เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

พาท่านไหวว้ดัหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีความพิเศษหลายอย่างรวมกันอยู่ เป็นวัด

เพียงแห่งเดียวของฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลกัของจีนทัง้ 3 ศาสนาในวัดเดียวกนั คือ พทุธ, เตา๋ และขงจื้อ สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี

ค.ศ. 1950 ตั้งอยู่ในเขต new territories หรือ ดา้นบนของฝัง่เกาลนู(Kowloon) ซ่ึงมีลักษณะเป็นเนินเขาห่างไกลจากตัวเมือง

ท าใหม้ีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ภายในมีอาคารหลายอย่างอยู่รวมกัน เช่น วัด ศาลเจา้ ศาลา เจดีย์ และสวน โดยมี

อาคารไฮไลท์คือ วิหารสวรรค์ที่เป็นอาคารรปูทรง 6 เหลี่ยม สรา้งขึ้นตามแบบของวัดทอ้งฟ้า Tian Tan ของเมืองปักกิ่ง

ประเทศจีน ซ่ึงภายในมีหินตามธรรมาชาติที่มีรปุร่างน่าสนใจต่างๆ อยู่ที่ชั้น 1, เทพตามโหราศาสตรจ์ีนที่สัมพันธ์กับปีนัก

กษตัรหรือปิเกิด ไทส่วยเอี๊ย (Tai Sui, 太歲) อยู่ที่ชัน้ 2 และ พระพทุธรปูของมีเทพเจา้และศาสดาของทัง้ 3 ศาสนา อยู่ที่ชัน้ 3 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปไหวเ้จา้แม่ทบัทิม ซ่ึงว่ากันว่าท่านเป็นเทพีแห่งทอ้งทะเล ที่วดัเทียนโห่ว (Tin Hua Temple) วัด

แห่งนี้ถกูสรา้งมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกลูไท่ (Tai Family) ซ่ึงเป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มา

ปักหลักที่ฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกลูไท่พบเจอองคเ์จา้แม่ทับทิมอยู่ในกอ้นหิน ที่ใกลช้ายฝัง่ หลังจากนั้นพวกเขาไดต้ั้งศาล

เล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพื่อ

สักการะขอพรก่อนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงไดร้่วมใจกันบริจาคและ สรา้งวัดTin Hau ขึ้นดว้ยความเชื่อว่าจะช่วย

คุม้ครองการเดินทางใหป้ลอดภัย จะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจดุธปู

วนเพื่อปัดเป่าความโชครา้ยตา่งๆใหห้มดไป เหมาะส าหรับคนปีชงเพื่อมาแกเ้คล็ดกนั 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Ushi Shabu) 



 

 

น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สี้ยวแห่งนี้สวยที

สดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึง่ครั้งจะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านส ูจ่ดุชมวิวฮ่องกง View Point ที่ซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พรอ้มถ่ายรปูเก็บเป็นที่

ระลึก 

 

จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบ

บา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิงแต่มีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน Tong 

Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน  Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาว

ประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ต ูนต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจาก



ญี่ปุ่น ประเภทสินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท้ี่นี ่

อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสอง   เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) – รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว – รา้นหยก – หวงัตา้เซียน -  

ชอ้ปป้ิงนาธาน  - The Symphony of Lights 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

น าท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung Homหรือ 

'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงาม

มากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสี่ยง

เซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย ซ่ึง

คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหว้

พรอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิม

ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิที่ทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเรา

ประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไป

สักการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่

กวนอิมไดเ้ชน่กนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไมไ่ดเ้ตรียมซองแดง

ไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิ

ยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุง่หวังค่อยกลบัมาท าบญุที่นีใ่นโอกาสตอ่ไป 



 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื่อง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลที่สวมใส่ 

ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น 

เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไมคิ่ดค่าบริการ) 

 

 

 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงนิ

ทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผน่ดิน

จีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบที่ชื่อว่าขนุพล แช ้ กง๊ ที่ไดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะ

ยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่าน

คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง 

ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสญัลกัษณข์อง

เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กงัหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไมว่่าทวัร์

ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 



 

 

เครือ่งรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุัน ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลที่ท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านที่ก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ที่เชื่อกันว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ที่มีการน ามาบูชา เพื่อใหช้่วย

ป้องกันสิ่งชัว่รา้ย เรียกทรัพยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกักเก็บทรัพยน์ัน้ไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อ

กันว่า ป่ีเซียะเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกัน ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีห์หรือสิงโต ,

อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมังกรตัวที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค์ มีชื่อ

เรียกดว้ยกันหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค์)” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผ่เยา้” และคนจีน

แตจ้ิ๋วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยังมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

หลังจากนั้น น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหวใ้นปีนี้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสกัการะ ใหท้่านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรัทธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้



หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแม่นย า

เป็นอย่างยิ่ง 

 

 

เท่ียง รบัประทานบะหม่ีฮ่องกงแสนอรอ่ย 

 

 

หลงัจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

ชมโชวแ์สงสีเสียงท่ีอลงัการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววคิตอเรียมีภาพทิวทศันเ์มืองที่แพรวพราวแลว้

ละก็ รอจนคณุชมการแสดงแสงสีเสียงยามค า่คืนชดุ เดอะ ซิมโฟนี ่ออฟ ไลท ์ซ่ึงใชอ้าคารตา่งๆ กว่า  40 แห่งบนสองฝัง่ของ

อ่าวเป็นเวทีการแสดง แลว้คณุจะเปลี่ยนใจอย่างตัง้ตวัไมท่นั ชื่อ“World's Largest Permanent Light and Sound Show”ใน

หนงัสือบันทึกสถิติโลก กินเนสส ์ บุ๊คเนส ประกอบไปดว้ยแสงสี และเลเซอรส์ดุอลงัการ พรอ้มดว้ยดนตรี ที่เล่าถึงความมี

ชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตา่งของฮ่องกง การแสดงจะมีทัง้หมด 5 ธีม : การตื่น,ความมีชีวิต, มรดก, พนัธมิตร 

และฉากจบ เป็นการแสดงใหช้มฟรี ในแบบสาธารณะไมต่อ้งซ้ือบัตรเขา้ชม 

 



 
น าทกุท่านส ู ่โรงแรมท่ีพกั Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel Ease Mong Kok Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสาม     อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือ Option  

                 1.กระเชา้นองปิง360  2. Disney Land สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                                                                                                     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั– อาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง  

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น) ใหท้่านไดอ้ิสระจนกว่าถึงเวลานดั ตามอัธยาศัย 

 (ทางเลือกท่ี1) อิสระใหท้่าน สู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ ย่านจิมซาจ ุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่

ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจใุจ ไม่ว่าคณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลิศของฮ่องกงมีทกุสิ่งที่คณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่านีเ้ป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อที่จ าหนา่ยสินคา้

แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คณุสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ

บรรยากาศหรเูลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand 

Name ชั้นน าที่มีให้เลือกชมและ  ชอ้ปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 

MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนทูี่ Toy'sR Us  

(ทางเลือกท่ี 2) OPTION : นัง่กระเชา้นองปิง 360 ไหวพ้ระใหญ่เกาะลันเตา (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่ากระเชา้ไป-

กลบั แบบธรรมดาท่านละ 1,500) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของ

ฮ่องกงน าคณะขึ้นสู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง 360(หากทัศนวสัิยไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจ

ปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ )ใหท้่านได้

สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตาเป็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ที่สดุในโลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่น

ทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหบุเขา และโขดหิน

เบื้องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย *ราคาอปัเกรดเป็นกระเชา้ไป-กลบั แบบคริสตลั ท่านละ 2,000 

 



 
 

**กระเชา้นองปิง 360 ลกูคา้ตอ้งสัง่จองล่วงหนา้ 7 วัน ก่อนเดินทาง (หรือแจง้ ณ วันท าการจองทวัร ์ เดินทางครบ 10 

ท่านบริการรถรับส่งฟรี) ***มีตัว๋เอง เดินทางอิสระตามอัธยาศัย   

(ทางเลือกท่ี 3)  : น าทกุท่านเที่ยวสวนสนกุระดบัโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบตัรเขา้ดิสน่ีแลนด ์ 3,000 บาท) 

***เดินทางครบ 10 ท่าน บรกิารรถรับ - ส่งฟรี / หากไมค่รบจ านวนหัวหนา้ทวัรไ์ทยจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุท่านดว้ยการนัง่

รถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานีที่ Sunny Bay เพื่อนัง่รถไฟขบวนมกิกี้เมาสเ์ขา้ สวนสนกุ Disneyland (นัง่เพียง 3 สถานี)  

 

 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นเครื่องเล่นในโซนตา่งๆ ที่มีเครื่องเล่นแบบใหมท่ัง้โซน Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain 

หรือในโซน Adventure เครื่องเล่นโซนใหม ่ Iron Man ใหท้กุท่านไดถ่้ายภาพที่ระลึกกบั Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น 

หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

** หากท่านที่ไมไ่ดซ้ื้อ Optional จะติดรถไปที่ดิสนยีแ์ลนด ์หรือ ที่จดุขึน้กระเชา้นองปิง360 คิดค่ารถท่านละ 50HKD/ท่าน 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 



 

20.25 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX757 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

22.35 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

หรือเที่ยวบิน 

21.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่วบินที่ CX617 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

23.40 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

หรือเที่ยวบิน 

22.00 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เทีย่วบินที่ CX709 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.05 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

กรณุาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการ

เปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบิน

การยกเลิกเที่ยวบินมีการยบุเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่

นอกเหนือความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่าผูจ้ัดจะไมร่ับผิดชอบและ

ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณีกรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  



✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการ

เดินทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion จา่ยเต็มจ านวน ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  พรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ 

หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไม่ทานไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนือ้สตัว ์และมีความจ าเป็นใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

 

 



 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

