
                 
 

 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR28026 
 

 
 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัอาม่า  วดัเจา้แม่กวนอิม 

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร ์

ถนนสายอาหาร สวรรคข์องนกัชิม ณ TAIPA FOOD STREET 

นัง่รถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม+เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ แกช้ง หมุนกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

บินหรูเคร่ืองบิน  2 ชั้นล าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

 

 

 

 

 

 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

PRUDENTIAL HOTEL // NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 



                 
 EATON  HOTEL // THE  KOWLOON  HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ               
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำยละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ  

2-3 ท่ำน 
พักเด่ียว 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(เสริมเตียง) 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่เสริมเตียง) 

3-5 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

4-6 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันจักรี” ไม่ต้องลำงำน*** 

10-12 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

15-17 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

16-18 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

17-19 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

24-26 เมษำยน  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

1-3 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันแรงงำน” ไม่ต้องลำงำน*** 

2-4 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันฉัตรมงคล” และ “วันวิสำขบูชำ” ลำงำนวันเดียว*** 



                 
 

8-10 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

15-17 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

22-24 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

29-31 พฤษภำคม  
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

 

 

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

  เทมเป้ิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว  T  เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทวัร์จำกทำงบริษัทคอยต้อนรับและ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง   

14.00 น.  น ำทุกท่ำนลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

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

เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง  

 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเส้นทำงไฮเวย์อันทนัสมัยข้ำมสะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็น

สะพำนแขวนสองชั้นที่ยำวที่สดุในโลก โดยมีควำมยำวทั้งหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่ำงฮ่องกง

อินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพำนชั้นบนจะเป็นทำงให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่ำงเป็น

เส้นทำงของเอม็ทอีำร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพำนแขวนซิงหม่ำ

นี้  ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

  

 

 

  



                 
  จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพื่อชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึ่งเป็นกำรแสดง

แสง สี เสียง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่ง

ฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกันอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

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

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเข้ำเชค็อินสู่ที่พักสดุสบำย ใจกลำงเมืองฮ่องกงกบัโรงแรมระดับ 4 ดำว พร้อมมอบอสิระ

ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย ซึ่งหำกท่ำนต้องกำรชมทัศนียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรี หรือช้อปป้ิงยำมค ่ำคืน 

ท่ำนสำมำรถเร่ิมต้นช้อป ชิม ชิลล์ได้ตั้งแต่หน้ำโรงแรมเป็นต้นไป เนื่องจำกโรงแรมต้ังอยู่ใจกลำงย่ำนช้อปป้ิง 

 ฮ่องกงพกัที่ ::  PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL  

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านั้น 

 

วนัที่สอง ฮ่องกง –  มาเกา๊ (FERRY) - นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัอาม่า -   

  วดัเจา้แม่กวนอิม - โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์– TAIPA FOOD STREET – 

  มาเกา๊ – ฮ่องกง (FERRY) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เกาะมาเกา๊ โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

โดยในระหว่ำงกำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองมำเกำ๊จะผ่ำนจุดส ำคัญต่ำงๆ เช่น มาเกา๊ทาวเวอร ์ที่มีควำมสงู 338 เมตร 

แล้วน ำพำท่ำนแวะขอพร องคเ์จ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซ่ึงเป็นองค์เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทองสัมฤทธิ์ ประทบัยืน

บนโคมทรงดอกบัว มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน องค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์นี้  มีชื่อเรียกอกีชื่อหนึ่งชื่อว่ำ 

เจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงโปรตุเกส เนื่องจำกองค์ท่ำนถูกสร้ำงขึ้นโดยกำรใช้สถำปัตยกรรมแบบผสมผสำนระหว่ำง



                 
 จีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มำรี ซ่ึงโปรตุเกสสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมำเกำ๊ในโอกำสส่ง

มอบเกำะมำเกำ๊คืนให้กบัจีน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงนั่นเอง นอกจำกนี้ภำยใต้รูปป้ันขององค์เจ้ำแม่กวนอิม

ยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติควำมเป็นมำ และวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงองค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์นี้

โดยละเอียดอีกด้วย แล้วน ำท่ำนแวะ ซ้ือขนมของฝากจากมาเกา๊ ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนม

ผัวจ๋ำ ขนมเมียจ๋ำ หมูหวำนและหมูแผ่น  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง วดัอาม่า (A-MA TEMPLE) ซึ่ง

เป็น 1 ใน 3 วัดที่เก่ำแก่ที่สุดในมำเก๊ำ นับว่ำเป็นวัดดังที่ผู้คนในมำเก๊ำนิยมมำกรำบไหว้มำกที่สุด สร้ำงขึ้นใน

สมัยรำชวงศ์หมิง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 ทั้งยังได้รับกำรบันทกึจำกองค์กร UNESCO ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีก

ด้วย  ส ำหรับภำยในวัดจะมี องคอ์าม่าหรือเจ้าแม่ทบัทิม เป็นองค์ประธำน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมำขอพรเพื่อ

เป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยบูชำด้วยธูปขด-เทยีน หรือเทยีนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเร่ืองคู่ครอง

หรือคนรัก ภำยในวัดมีก้อนหินขนำดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือส ำเภำโบรำณ เชื่อกันว่ำหำกพกธนบัตรที่น ำไปลูบ

กบัภำพจ ำลองเรือแกะสลักบนหินแล้วจะมีโชคลำภ เงินทองไหลมำเทมำ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง วดัเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในมำเก๊ำ สร้ำงขึ้นตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 13 ภำยในวัดมีแท่นบูชำสวยงำม ส ำหรับประดิษฐำนองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปป้ันทองลงรัก

ของสำวกอีก 3 รูป นอกจำกนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐำนขององค์พระพุทธรูปปำงนิพพำนประทับอยู่ในดอกบัว น ำ

ท่ำนนมัสกำรองค์เจ้ำแม่กวนอิมเก่ำแก่ที่มีอำยุ 600 กว่ำปีในชุดเจ้ำสำวของจีนที่ตัดเยบ็ด้วยผ้ำไหมอย่ำงงดงำม 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเย่ียมชมซำกประตู โบสถเ์ซนต์ปอล สร้ำงขึ้ นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถำนที่ที่มี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ ำเมืองมำเก๊ำ แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนสอน

ศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมำในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่ำง

รุนแรง ท ำให้คงเหลือเพียงซำกประตูโบสถ์ด้ำนหน้ำและบันไดทำงเข้ำด้ำนหน้ำที่ยังคงควำมสง่ำงำม หลังจำกที่

ได้มีกำรบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจำกนี้ ด้ำนหลังโบสถ์ยังมีกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงศำสนำขึ้น และยังมี

หลุมฝังศพของบำทหลวงวำลิคนำโนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ รวมถึงโครงกระดูกของชำวคริสต์ ญี่ปุ่ น เวียดนำม ที่

เสียชีวิตเมื่อครำวที่เกิดเพลิงไหม้คร้ังย่ิงใหญ่ จำกนั้นพำท่ำนเดินต่อไปยัง เซนาโดส้แควร ์ย่ำนกำรค้ำที่ส ำคัญ

ของมำเก๊ำหรือเซ็นเตอร์พอยท์มำเก๊ำ มีควำมโดดเด่นของพื้ นถนนที่ปูลำดด้วยกระเบื้ องเป็นลอนคล่ืน 

เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถำปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่ำนเดินช้อป 

ชิม ชิลล์ ตำมอัธยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อเสื้ อผ้ำหรือสินค้ำแบรนด์เนมได้ที่นี่  ไม่ว่ำจะเป็น ESPRIT, 

GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 



                 
  

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “TAIPA FOOD STREET” หรือ “ถนนสำยอำหำร” สวรรค์ของเหล่ำนักชิม 

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนไทปำ (Taipa Village) โดยจะมีตรอกเลก็ๆที่ชื่อว่ำถนน Rua do Cunha ซึ่งจะเตม็ไปด้วยร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร และร้ำนขนมที่วำงขำยเรียงรำยอยู่ตลอดสองข้ำงทำง ทั้งอำหำรจีน อำหำรโปรตุเกส ร้ำนคุกกี้ชื่อดัง 

ร้ำนขนมเค้ก ร้ำนของฝำก รวมไปจนถึงสำขำของร้ำนกำแฟสตำร์บัค โดยบริเวณหัวและท้ำยของตรอกแห่งนี้จะมี

ลำนส ำหรับนั่งเล่น ให้ท่ำนได้แวะพักและรับประทำนอำหำรพร้อมกบัชมบรรยำกำศไปพลำงๆอกีด้วย 

***อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านเอร็ดอร่อยกบัการชิมอาหารไดอ้ย่างเต็มอิ่ม*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง*** 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 ฮ่องกงพกัที่ ::  PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL  

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านั้น 

 

วนัที่สาม (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี (สูงสดุ) – อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลรี่ –  วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม – 

  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 

 หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงโดย รถรางพีคแทรม ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สดุของฮ่องกงกับ

ควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล จำกจุดนี้  ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตึกพีคทำวเวอร์ 

อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำะเกำลูนทั้งเกำะได้อย่ำงชัดเจน 

พร้อมตื่นตำตื่นใจกับตึกระฟ้ำที่สูงตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำทิ ตึกเซ็นทรัล

พลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นน ำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ำยภำพกับวิวสวยสุด

ประทบัใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกนันั้น ยังมี

พิพิธภัณฑ์มำดำมรุสโซ  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของเหล่ำดำรำ นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของ

ฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้ำเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) จำกนั้น น ำ

ท่ำนสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เร่ิมต้นขอพรกับ “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่องกงเช่ือว่ำศักด์ิสิทธิ์

มำก องค์ท่ำนมีควำมประณีตงดงำมตั้งอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกับ “เจ้ำแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และขอให้กำรเดินทำงทุกคร้ังปลอดภัย พร้อมสกักำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิงเอ๊ีย” ที่เชื่อกันว่ำ หำก

ใครได้มำสัมผัสองค์ท่ำนจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ใน

กระเป๋ำของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำง



                 
 องค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่กระเป๋ำของตัวเองอีกคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอ

พร “องค์สังกัจจำย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบควำมส ำเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” 

ซึ่งชำวฮ่องกงเชื่อกันว่ำกำรข้ำมสะพำนนี้ จะสำมำรถต่ออำยุได้ เมื่อข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไป

ด้วยเซียนและเทพเจ้ำมำกมำย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวด

เครำยำวๆ ในมือท่ำนถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้ำงๆองค์ท่ำนจะมีหินสดี ำก้อนโต ให้อธษิฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหิน

เชื่อว่ำจะน ำพำให้พบคู่  ส่วนท่ำนที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรองค์ท่ำนแล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเย่ียมชมโรงงำน ฮ่องกงจิวเวลร่ี (HKJ)  ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกง และได้รับรำงวัลอนัดับเย่ียม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง 

ที่ประชำชนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเนิ่นนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซึ่งเป็นเทพประจ ำ

วัดแห่งนี้  เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป 

และวัดแห่งนี้  ยังเป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงนั้น 

ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่เบื้ องหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธิษฐำนขอพรพร้อมกับมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกนั้นให้ท่ำนท ำพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต 

โดยควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้  

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา   

ใบที่ 4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นที่รบัรูท้ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปสกักำระขอพร เทพเจ้าหวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนสุขภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสุขภำพของตัวเรำเอง 

คนในครอบครัว และคนที่เรำรัก ซึ่งท่ำนจะได้พบเห็นผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกับเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสักกำระ



                 
 และแก้บนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีอีกหนึ่งจุดสักกำระที่เป็นที่นิยมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ 

เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าดา้ยแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพ

เจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว โดยจะมีด้ำยสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวิธีกำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยก

โหลวนั้น ให้ท่ำนเร่ิมท ำนิ้ วมือส ำหรับสอดด้ำยแดงตำมป้ำยก ำกับบอกวิธีกำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่

ส ำคัญที่สดุ คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุดมือเป็นอนัขำดจนกว่ำจะเสรจ็พิธ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนสำย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) มอบอิสระท่ำนเลือกซื้อสินค้ำ

แบรนด์เนมตำมอธัยำศัย ซึ่งแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกนัอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่ต้นจนสดุสำย 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 

ส่วนท่ำนที่ต้องกำรซื้อสนิค้ำประเภทน ำ้หอม เคร่ืองส ำอำงค์ ท่ำนสำมำรถซื้อได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 

*** อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

21.30 น. ออกเดินทำงกลับโดย สายการบินเอมิเรตส ์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385 / บริการอาหารเช็ทใหญ่ 

  พรอ้มเคร่ืองดืม่ไวน ์ เบียร ์ น ้าอดัลมบนเคร่ือง 

23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

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

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  
 

✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซื้อตัว๋เดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

✓ ค่ำภำษีสนำมบินไทย - ฮ่องกง 

✓ ค่ำน ำ้หนักสมัภำระในกำรเดินทำง 30 กโิลกรัม / 1 ท่ำน 

✓ ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเท่ำ 

✓ ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

✓ ค่ำรถรับส่งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 

✓ ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 



                 
 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม    
 

➢ ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

      (สำยกำรบินเอมิเรตส ์จ ำกดัน ำ้หนักสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัมต่อท่ำน ไม่จ ำกดัจ ำนวนชิ้น 

 ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อท่ำน)   

 (กระเป๋ำที่มีขนำดเกนิ 24 นิ้ ว ท่ำนต้องเสยีค่ำระวำงน ำ้หนักบนเรือฮ่องกง-มำเกำ๊ 25 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขำ) 

➢ ค่ำภำษีน ำ้มัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีที่สำยกำรบินเรียกเกบ็เพิ่มก่อนกำรเดินทำง  

➢ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร 

➢ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำซักรีด ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ พนักงำนเสร์ิฟ ฯลฯ 

➢ ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออก คนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้  

➢ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  

    (บวกรำคำเพิ่มในกรณีที่ท่ำนต้องกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน องค์กร ฯลฯ) 

➢ ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่น 10 ดอลลำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อท่ำน รวม 3 วัน เท่ำกบั 

60 ดอลลำร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ำยเท่ำกนั (ยกเว้นเฉพำะเดก็ทำรก) 

➢ ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสนิน ำ้ใจของทุกท่ำน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารท่ีตอ้งใช ้
 

➢ พำสปอร์ตไทยอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ถ่ำยเอกสำรส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมำยังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้ า หรือประทับตราสญัลกัษณ์อื่นใด นอกเหนือจากที่ทางราชการ

ก าหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 45 วัน คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์ 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอื่นๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ที่แจ้งปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น*** 
 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้   
 

➢ คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ำทวัร์)  

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

➢ คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

➢ ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บาท หำกยังไม่ช ำระค่ำมัดจ ำ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรจองของท่ำนไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธิ์ส ำหรับผู้ที่วำงมัดจ ำก่อน  **ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 10 วัน** 

➢ กรุ๊ปจอยหน้ำร้ำนจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต ่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่ำนขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงใน

กรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่ำน 



                 
 ➢ เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

➢ หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ในกำรเดินทำงเพื่อกำร

ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสอืเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

➢ กรณีที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล  หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด  ก่อน

กำรเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกดิจำก

ควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสญูหำยหรือช ำรุดอนัเนื่องมำจำกสำยกำรบิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะ จะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่

สำมำรถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำบริกำรทัวร์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้ ทั้งหมดแล้ว 

➢ ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซ็นต์, 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  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น  หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งนี้กำรขอสงวนสทิธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและค ำนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกยีรติ  ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงช ำระค่ำมัดจ ำ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทกุท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้ าพาในการเดนิทางครั้งนี้ ค่ะ 
 

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/

