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 ฮ่องกง – นั่งรถราง PEAK TRAM ขึน้จุดชมววิวคิตอเรียพคี – รีพลสัเบย์  
ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ – อสิระช้อปป้ิงย่าน LADIES MARKET – ชม SYMPHONY OF LIGHTS  

 กระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ลนัเตา – ช้อปป้ิง City Gate Outlet หรือ 
 สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  (เทีย่วแบบเตม็วนั) – ขอพรเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า – วดัหวงัต้าเซียน  



 วดักงัหัน – ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี – ช้อปป้ิงย่านนาธาน     
      สามารถเลือกโปรแกรม 

OPTIONS : 1 นองปิง พระใหญ่ลนัเตา // OPTIONS : 2  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (แบบเตม็วนั) 
   ก าหนดการเดนิทาง 
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วนัที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นั่งรถราง PEAK TRAM ขึน้จุดชมววิวคิตอเรียพคี 
รีพลสัเบย์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ – อสิระช้อปป้ิงย่าน LADIES MARKET  

               ชม SYMPHONY OF LIGHTS      
03.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 5  
06.40 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี CX616 
10.45 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok ) บนเกาะลนัเตา หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมือง  

และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น ำคณะเดินทำงสู่ฝ่ัง “เกาะฮ่องกง” โดยใชเ้ส้นทำง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกำะฮ่องกงซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงธุรกิจ เป็น
ท่ีตั้งของบริษทัธุรกิจชั้นแนวหน้ำของเอเชีย,ธนำคำรนำนำชำติ, ส ำนักงำนใหญ่ของรัฐบำล และศำลสูงสุด เต็มไป

ดว้ยตึกสูงระฟ้ำ ท่ีเป็นอำคำรส ำนักงำน และศูนยก์ำรคำ้อนัทนัสมยั พิเศษสุด ! ให้คณะต่ืนตำต่ืนใจ และเปิด
ประสบกำรณ์แปลกใหม่กับกำรนั่งรถรำง The Peak 
Tram ซ่ึงเป็นรถรำงท่ีมีควำมเก่ำแก่เปิดให้บริกำรข้ึนสู่
ยอดเขำ Victoria Peak มำตั้งแต่ปี 1888 ข้ึนสู่ยอดเขำ 
Victoria Peakถือว่ำเป็นยอดเขำท่ี สูงท่ี สุดบนเกำะ
ฮ่ อ ง ก ง ซ่ึ ง มี ค ว ำ ม สู ง ถึ ง  554 เ ม ต ร จ ำ ก
ระดับน ้ ำทะเล  รถรำงใช้เวลำประมำณ 8 นำทีไต่รำงท่ีมี
ควำมยำวถึง 1.4 กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงตวัอำคำร Peak Tower 
ซ่ึงเป็นสถำนีรถรำงด้ำนบน ตลอดระยะทำงท่ีรถรำงไต่ขึ้นไปเรำจะได้ ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและ
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อำทิเช่น 
ตึ ก  Exchange square ,  Bank of China Tower ,   Hong 
Kong Bank  ,  Central Building , Exhibition  Centre 
สถำนท่ีท่ีใชใ้นพิธีส่งมอบเกำะฮ่องกงให้ประเทศจีน เม่ือ 
1 กรกฎำคม  1997 , ตึก 2IFC ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ฮ่องกง ณ ปัจจุบนั ฯลฯ ให้คณะไดถ้่ำยภำพวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงำมของบรรดำตึกระฟ้ำอันทนัสมยั และอ่ำววิคทอ



เรีย บนจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเกำะฮ่องกง และด้ำนบนยงัมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เม่ือเรำขึ้นไป
ถึงดำ้นบนจะพบกบัอำคำรรูปคร่ึงวงกลมหงำย 7 ชั้นตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ำ ซ่ึงดำ้นในจะมี พิพิธภณัฑหุ่์นขี้ ผ้ึง Madame 
Tussud's และ EA Experience ซ่ึงมีเกมจำกค่ำย EA ให้เล่นกนัอย่ำงหลำกหลำยเรียกว่ำจุใจกนัเลยทีเดียว  ส่วนดำ้น
บนสุดของตวัอำคำรจะเป็นดำดฟ้ำซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด  

 น ำคณะเดินทำงสู่ “ อ่าวน ้าตื้น” Repulse Bay ซ่ึงเป็นย่ำนท่ีอยู่อำศยัของชำวต่ำงชำติมีหำดทรำยสวยงำมท่ี
สำมำรถเล่นน ้ำได ้และใชเ้ป็นสถำนท่ีท ำกิจกรรมชำยหำดในวนัหยุดพกัผ่อนของชำวฮ่องกง เดินทำงสู่ “ วดัเจำ้แม่
กวนอิม” เป็นศำสนสถำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเกำะฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ท่ี
ถือว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของฮ่องกง , เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย ,ไฉ่ซินเยี๊ยะ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์

อื่นๆ ให้ท่ำนไดข้ำ้มสะพำนต่ออำยุท่ีมีควำมเช่ือกนัว่ำถำ้ขำ้มสะพำน1รอบจะมีอำยุยืนยำวไปอีก 3 ปี และในอดีต
ชำวประมง ท้องถ่ินก่อนเดินทำงออกทะเลจะเดินทำงมำขอพรกับเจำ้แม่ทบัทิมเพื่อให้รอดพน้จำกภยั ทำงทะเล 
พิเศษสุดก่อนใคร 

เท่ียง        บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตราคาร 
จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนอิสระกบักำรช้อปป้ิงสินคำ้ปลอด
ภำษีนำนำชนิดย่ำน  “ Ladies Market ” กับสินคำ้รำคำ
พิเศษแหล่งรวมสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำช่ือดงันำนำชนิด 
อำทิเช่น เส้ือผ้ำ ,รองเท้ำ ,กระเป๋ำ, เข็มขัด ,น ้ ำหอม ,
นำฬิกำ ,เคร่ืองประดบั และเคร่ืองส ำอำง ฯลฯ ณ จุดชอ้ป
ป้ิงช่ือดังต่ำงๆ อำทิเช่น Duty Free Shop , St.Michael , 
Harbor City  , Ocean Terminal ซ่ึงเป็นหำ้งสรรพสินคำ้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย ภำยในเป็นท่ีรวบรวมสินคำ้แบรนด์
เน ม น ำน ำ ช นิ ด  Hermes , Bally , Mark&Spencer , 
Armani , Burberry , Coach , Fendi , Prada , Louis Vuitton ,Gucci , Giordano , Bossini  และของฝำกของคุณหนู
นำนำชนิดท่ี Toy R Us  

ค ่า        บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตราคาร  
                ในเวลำ 20.00 น.ของทุกวนัท่ำนจะไดช้มควำมมหัศจรรย์

ของ  “ อะ  ซิมโฟนี  ออฟ ไลทท์ ” A Symphony of 
Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รับ
การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอำคำรตึก



ระฟ้ำส ำคญัต่ำง ๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟำกฝ่ังของอ่ำววิคตอเรีย  โดยบนดำดฟ้ำของตึกเหล่ำน้ีจะประดบัประดำดว้ยแสงไฟ 
ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวำ่งตระกำรตำเป็นสีต่ำงๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยำกำศอนัคึกคกัของฮ่องกง  ไดเ้วลำ
อนัสมควรน ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :    BEST  WESTERN GRAND HOTEL                                                              หรือเทียบเท่า 
โรงแรมตั้งอยูย่ำ่นถนนนำธำน จิมซำจุ่ย เหมำะกบักำรชอ้ปป้ิง เดินเล่นชมแสงสียำมค ่ำคืน 
วนัที่ 2     กระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ลนัเตา – ช้อปป้ิง City Gate Outlet  
               หรือ สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  (เที่ยวแบบเต็มวนั)    
 
OPTIONS 1 : 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า DIM-SUM B’FAST 

น าทุกท่านเดินทางสู่เกาะลนัเตา สถำนีกระเชำ้ Cable car บนเกำะลนัเตำ พร้อมน ำคณะ“นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำชมวิว360
องศำ สู่วดัโป่วหลิน” (Standard Cabin) พระอำรำม
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงตั้ งอยู่บนยอดเขำโป่วหลิน และยงัเป็นท่ี
ประดิษฐำนของ “พระใหญ่เทียนถำน หรือ พระใหญ่
แห่งเกำะลันเตำ” ชำวฮ่องกงเช่ือกันว่ำหำกใครได้ไป
สักกำระขอพรพระใหญ่แห่งวดัโป่วหลินแลว้ชีวิตก็จะ
มีแต่ควำมสุข และจะประสบผลส ำเร็จในทุกๆด้ำนวดั
โป่วหลิน แปลเป็นไทยว่ำ ว ัดดอกบัวอันศักด์ิสิทธ์ิ 
สร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ
ประทับกลางแจ้งองค์ท่ี“ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” องคพ์ระท ำ
ขึ้นจำกกำรเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่ำ 200 แผ่นตีเข้ำ
ดว้ยกนั น ้ ำหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร องคพ์ระ
ท่ียกมือขวำก็เพื่อใหพ้ร และปกป้องทุกคนใหอ้ยูอ่ย่ำงมี
ควำมสุข ส่วนมือซ้ำยวำงแบอยู่บนตกั หมำยถึงให้พร
แก่ทุกคนจำกเกือบทุกๆส่วนของเกำะ  องค์พระนั่ง
ประทบัอยู่เหนือระดบัน ้ ำทะเล 371 เมตร ท่ีฐำนองค์พระมีรูปเทพธิดำก ำลงัถวำยเคร่ืองสักกำระแด่พระพุทธบน
สวรรค์ตำมควำมเช่ือของนิกำยมหำยำน จึงเป็นท่ีมำของช่ือพระพุทธรูปเทียนถำนบนยอดเขำน้ี เทียนถำนแปลว่ำ 
“แท่นบูชาบนสวรรค์” ให้ท่ำนได้สักกำระขอพร หรือเดินเท่ียวชมบริเวณใตอ้งค์พระท่ีมีภำพศิลปะจีนโบรำณ
มำกมำยรวมถึงประวติัควำมเป็นมำ และยงัเป็นท่ีประดิษฐำนพระเขี้ยวแกว้ขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ท่ี
อญัเชิญมำจำกประเทศศรีลงักำ จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้ดินชมรอบๆ วดัโป่วหลิน เพื่อซึมซับควำมเงียบสงบของอำรำม
แห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงกลบัพร้อมควำมประทบัใจ  
(ในกรณีกระเชำ้ปิดปรับปรุงหรือเน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยทำงบริษทัขออนุญำตเดินทำงขึ้นโดยรถบสั
ทอ้งถ่ินแทน) 



 
เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 จำกนั้นพร้อมน ำคณะเขำ้สู่ “ห้ำงชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวำ่ถูกท่ีสุดของฮ่องกง” CITY GATE OUTLET  ซ่ึงมีสินคำ้
แบรนด์เนมมำกกว่ำ 80 แบรนด์นำนำชำติ และลดรำคำตลอดทั้ง
ปี 30-70% ในทุกช่วงฤดูกำล ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบักำรช้อป
ป้ิงสินคำ้ในแบรนด์ดังต่ำงๆ อำทิ เคร่ืองแต่งกำยยี่ห้อ COACH 
Outlet , Bally , Calvin Klein Jeans , POLO RALPH LAUREN , 
Esprit Outlet , Giordano Outlet , Mango Outlet , Guess Outlet , 
Quik Silver Outlet  หรือเคร่ืองกีฬำ อำทิ Nike Outlet , Adidas 
Outlet , Puma Outlet  , New Balance Outlet , K-Swiss ฯลฯ…
อิสระตำมอธัยำศยักบักำรชอ้ปป้ิง จนกระทัง่ไดเ้วลำนดัหมำย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านชาวประมงลียูมูน  (เมนูอาหารพิเศษ !  Seafood 

Dinner ให้ท่านไดล้ ิม้รส อาหารทะเลสดๆ ปู ,ปลา ,กุง้ ,หอย ฯลฯ รสเลศิใน
สไตลก์วางตุง้ (รสตน้ต ารบั)อนัโดง่ดงัของเกาะฮอ่งกง เสริฟ์แบบโตะ๊จนี  

 

พกัที่ :    BEST  WESTERN GRAND HOTEL                                                              หรือเทียบเท่า 
โรงแรมตั้งอยูย่ำ่นถนนนำธำน จิมซำจุ่ย เหมำะกบักำรชอ้ปป้ิง เดินเล่นชมแสงสียำมค ่ำคืน 
 
 
 
 



 
OPTIONS 2 : 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า DIM-SUM B’FAST 

       น ำท่ำนสู่อำณำจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่ำสุดของ ฮ่องกง “ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ” Hong Kong 
Disneyland หรือ “ดินแดนแห่งเทพนิยำย”  แห่ง
น้ีเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ ทั่ว
โลก  เพี ยบพ ร้อมด้วย กิจกรรมและควำม
สนุกสนำนมำกมำยเป็นสวนสนุกและรีสอร์
ตระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตขึ้นบนเกำะลนัเตำ  พบ
กับ โซน  MYSTIC POINT จัด โซน ให้ เป็ น
ลักษณะของโซนแห่งควำมลึกลับและพิศวง  
เน้นจุดหลักท่ี เคร่ืองเล่นบ้ำนลึกลับท่ี ช่ือว่ำ 
“MYSTIC  MANOR”  พบกบัดินแดนใหม่ท่ีมีช่ือว่ำ "กริซลีย ์กลัช"  (GRIZZLY GULCH) สร้ำงสรรค์พิเศษสุด
เฉพำะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลำกหลำยทิศทำง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรำง
ตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน "รัน อะเวย ์มำยน์ คำร์ส" (RUNAWAY MINE CARS) คร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภำคพื้นดิน
หลำกหลำยทิศทำง รำยรอบดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตำ เล้ียวเลำะผ่ำนโตรกธำร น ้ ำพุร้อน"ไกเซอร์ กลัช" (GEYSER 
GULCH) ท่ีพวยพุ่งสะเทือนทัว่ทั้งพื้นดิน แลว้มำเยี่ยมบำ้นช่ำงตีเหล็ก หลบสำยน ้ ำท่ีสำดส่ำย และร้ำนของแห้งท่ี
กลำยเป็นร้ำนของเปียก ร่วมเฮฮำจ้องหำเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แลว้พ่นสำยน ้ ำจำกเคร่ืองสูบลมของช่ำงตีเหล็ก 
สนุกสนำนกนัแบบเยน็ฉ ่ำ จำกนั้นพบกบักำรตอ้นรับแบบไวลดเ์วสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์ 
เดลในชุดเส้ือผำ้น่ำรัก และสองเพื่อนดิสนีย ์
กรีซลีย ์หมีน้อยโคดำ้ และ เคไนย ์...ดินแดนท่ี
ยิ่งใหญ่เหนือค ำบรรยำยอีกท่ีหน่ึงท่ีไม่ควร
พลำด  ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์อย่าง
จุใจและคุ้มค่าฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด ท่ำนจะได้
พบกับเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุกท่ีสุด
แห่งใหม่ของโลก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน อนั
ได้แก่ Main Street USA พบกับร้ำนคำ้ขำยของ
ท่ีระลึกและร้ำนอำหำรมำกมำยเพลิดเพลินกับ
กำรนั่งรถไฟไอน ้ ำโบรำณรอบสวนสนุก เขำ้สู่ Tomorrow Land เคร่ืองเล่นแนวโลกอนำคตอนัทนัสมยั , Space 
Mountain เคร่ืองท่ีสนุก และน่ำต่ืนเตน้สุด ๆ , Buzz Lightyear Astro Blasters เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องจกัรวำลยิงต่อสู้ผู ้
รุกรำนพร้อมเก็บคะแนน,  Orbitron เคร่ืองเล่นขบัยำนอวกำศ, Fantasy Land สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยำยในกำร์ตูน
เร่ืองต่ำงๆของวอลท์ ดีสนีย ์, ชมภำพยนต4์มิติท่ีมีท่ีน่ีแห่งเดียวในโลก  

เท่ียง อสิระอาหารม้ือกลางวัน  อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมและความสนุกสนาน 
 สนุกสนำนต่อท่ี Adventure Land ดินแดนแห่งกำรผจญภัยอันต่ืนเต้น , Jungle River Cruise ล่องเรือในป่ำอัน

สนุกสนำน พร้อมผจญภยักบัสัตวป่์ำอนัน่ำต่ืนเตน้นำนำชนิด ,Tarzan"s Tree house สุดสนุกกบักำรล่องแพขำ้มสู่



เกำะทำร์ซำน ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระกำรตำของเหล่ำตวักำร์ตูนในเร่ืองไล
ออ้นคิง Liki Tikis ให้คณะไดส้นุกสนำนกนัต่อกบักิจกรรมต่ำงๆภำยในสวนสนุกฮ่องกงดีสนียแ์ลนด์ ท่ีจะท ำให้
ท่ำนไดส้นุกสนำนเพลิดเพลินกนัทั้งวนั พร้อมชม “ขบวนพาเหรด” Disney Parade  จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย 
อาท ิมิกกีเ้ม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ ,สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา,ซิลเดอเรลา , หมีพูล และเพ่ือน ๆ  
**** เท่ียวสวนสนุกดีสนีย์แลนด์แบบ “ เต็มวัน ” จนกระท่ังได้เวลานัดหมาย **** 

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านชาวประมงลียูมูน  (เมนูอาหารพิเศษ !  Seafood 

Dinner ให้ท่านไดล้ ิม้รส อาหารทะเลสดๆ ปู ,ปลา ,กุง้ ,หอย ฯลฯ รสเลศิใน
สไตลก์วางตุง้ (รสตน้ต ารบั)อนัโดง่ดงัของเกาะฮอ่งกง เสริฟ์แบบโตะ๊จนี 

 

พกัที่ :    BEST  WESTERN GRAND HOTEL                                                              หรือเทียบเท่า 
โรงแรมตั้งอยูย่ำ่นถนนนำธำน จิมซำจุ่ย เหมำะกบักำรชอ้ปป้ิง เดินเล่นชมแสงสียำมค ่ำคืน 
วนัที่3     ขอพรเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – วดักงัหัน –  ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี  
               ช้อปป้ิงย่านนาธาน – กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า DIM-SUM B’FAST 

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่  วดัเจ้ำแม่กวนอิมฮงฮ ำ  เป็นวดัเจ้ำแม่กวนอิมท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจำ้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งควำมเมตตำ 
ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษำวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ 'Hung Hom 
Kwun Yum Temple' เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกงสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้
จะเป็นวดัขนำดเล็กท่ีไม่ได้สวยงำมมำกมำย แต่เป็นวดัเจ้ำแม่กวนอิมท่ีชำว
ฮ่องกงนบัถือมำก แทบทุกวนัจะมีคนมำบูชำขอพรกนัแน่นวดั 



น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “วดัเทพเจำ้หว่องใตซิ้น” หรือ “หวงัตำ้
เซียน” ซ่ึงถือว่ำมีควำมศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของฝ่ังเกำลูน เป็นวดัใน
ลัทธิเต๋ำท่ีมีควำมสวยงำมในด้ำนของสถำปัตยกรรม ในทุกๆวัน
บริเวณวัดจะฟุ้งกระจายไปด้วยควันธูปของชาวฮ่องกงและชาว
ต่างประเทศท่ีมากราบไหว้ขอพรขอพรอย่างไม่ขาดสาย  เน่ืองจาก
เทพเจ้าหว่องใต้ซิน องค์นี้มีช่ือเสียงในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ และการท ามาค้าขาย นักธุรกิจท่ีท าการค้าจนประสบ
ผลส าเร็จในฮ่องกงส่วนใหญ่ก็ได้มากราบไหว้ของพรกับเทพเจ้า

องค์นีท้ั้งส้ิน จำกนั้นน ำท่ำนขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “วดัแชกงหมิว” 

หรือท่ีรู้จกักนัดีในนำม “ วดักงัหัน” เป็นวดัหน่ึงท่ีประชำชนชำว
จีนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเน่ินนำน สร้ำงขึ้ นเพื่อระลึกถึง
ต ำนำนแห่งนักรบรำชวงศ์ซ่ง ในสมัยท่ีประเทศจีนยงัไม่ได้รวม
ประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี ดำ้นในวดัมีรูปป้ันสูงใหญ่
ของท่ำนแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ ำวดัแห่งน้ี ซ่ึงทำงดำ้นขำ้งมีอำวุธรบของทหำรแบบโบรำณ และมีกงัหนัอยู่หลำยตวั 
มีกลองด้ำนละตวั ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัขึ้นปีใหม่ของจีน โดยเฉพำะผูท่ี้เกิดปีชง จะตอ้งหมุน
กงัหัน หรือท่ีเรียกว่ำ "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขำ้มำในชีวิต และปัดเป่ำส่ิงไม่ดีพดัออกไป และก่อนท่ี
ท่ำนจะออกจำกวดัท่ำนจะตอ้งตีกลองให้เสียงดงัสนั่นเพื่อควำมเป็นสิริมงคล  น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีมี
ช่ือเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเคร่ืองประดับ
เสริมฮวงจุ้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร ROAST GOOSE (ห่านย่าง)  

จำกนั้นให้ท่ำนได ้ อิสระชอ้ปป้ิงยำ่นนำธำน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้
นำนำชนิด อำทิเช่น เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ ของฝำก ของท่ีระลึก และ
สินคำ้ต่ำงๆอีกมำกมำย 

 พร้อมกนั ณ จุดนดัหมำยของหวัหนำ้ทวัร์ (กรุณำตรงต่อเวลำนดัหมำยเพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน) 

21.35 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่CX617 
23.40 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

******************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเนคช่ันส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         อตัราค่าบริการ   
         OPTIONS 1 :  ทัวร์ฮ่องกง – นองปิง พระใหญ่ลนัเตา 3 วนั CX  

ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่พกั      
หอ้งละ 

      2-3 ท่ำน 

 เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 

ท่ำน 
(มีเตียง) 

   เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี   
พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่ำน
เดียว 

จ่ำยเพิ่ม 
ท่ำนละ 

21-23ก.พ.//28ก.พ.-01มี.ค. 16,900  16,900  16,900  5,900 
       06-08ม.ีค. 15,900 15,900 15,900 5,900 

  13-15มี.ค.//20-22ม.ีค.//27-29มี.ค. 16,900  16,900  16,900  5,900 
         04-06เม.ษ. 18,900  18,900  18,900 5,900 

11-13เม.ย.//13-15เม.ย. 24,900  24,900  24,900 5,900 

17-19เม.ย.//24-26เม.ย. 16,900  16,900  16,900  5,900 
01-03พ.ค.//02-04พ.ค. 18,900  18,900  18,900 5,900 

08-10พ.ค.//15-17พ.ค.//22-24พ.ค.//
29-31พ.ค. 

16,900  16,900  16,900  5,900 

OPTIONS 2 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  (เที่ยวแบบเต็มวนั) ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
* คณะคอนเฟิร์มออกเดินทำงท่ี 10 ท่ำนข้ึนไป หำกจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบ 10 ท่ำน  ทำงบริษทั 

                      ขออนุญำต ยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม 



 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
❖ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy class เดินทำงไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ   
❖ ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบไุวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง  
❖ โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล  
เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
❖ ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินของฮ่องกง 
❖ ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
❖ ค่ำประกนัอบุติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท **ขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงตำมกรมธรรพ*์* 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
❖ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษหีกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % (กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) 
❖ ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบใุนรำยกำร  
❖ ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่าทิปไกด์ , หัวหน้าทัวร์และคนขบัรถ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับคณะ ตลอดการเดินทาง  120  เหรียญฮ่องกง  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีท่ีท่านเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล ก่อนกำรเดินทำง พร้อม
แฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วนั 
มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 15 ท่ำน ทำง
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
❖ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
❖ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
❖ ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ้่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสำรแจง้กำรนดัหมำยกำร
เดินทำงส่งไปถึงท่ำนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่ำนจึงสำมำรส ำรองยำนพำหนะได ้
❖ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่ำนจะกลบัก่อนหรือ
เล่ือนวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดต่อสอบถำมเจำ้หน้ำท่ีก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นท่ำนจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทำงไป และกลบั
ตำมโปรแกรมท่ีท่ำนซ้ือจำกทำงบริษทั เน่ืองจำกเป็นคุณสมบตัรของตัว๋รำคำพิเศษท่ีออกมำจำกทำงสำยกำรบิน หำกท่ำนตอ้งกำรเดินทำง
ไป และกลบัไม่พร้อมกรุ๊ปกรุณำแจง้กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีก่อนส ำรองท่ีนัง่   

 
 
 
 



 
   เง่ือนไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงไฮซีซ่ันฮ่องกงเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน หรือ
วันหยุด เทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ ยกเว้นทางบริษัทจะขายตั๋วของท่านให้กับลูกทัวร์คณะอื่นได้      
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 25 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ้่ำย 8,000 บำท   
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ  14 วนั  -  เก็บค่ำใชจ้่ำย  50 % ของรำคำทวัร์   
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง1-6 วนั เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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