
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hong Kong Free Time ไหวพ้ระ 5 วดั อสิระเตม็วนั 
3 วนั 2 คนื 
 

• ชมหาดทราย ณ อา่วรพีลัส ์เบย ์  
• วดัคนุยมั ขอพรเร ือ่ง กูเ้งนิ โชคลาภ 
• วดันางช ีขอพรเร ือ่ง ช ือ่เสยีง โชคลาภ 
• วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเร ือ่ง สุขภาพ โชคลาภ 
• วดัแชกงหมวิ ขอพรเพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ 
• เจา้แม่กวนอมิ รพีลสัเบย ์ขอพรเร ือ่ง 99 ประกาศ 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถูกจากทัว่ทุกมุมโลกที ่จมิซาจุย่ 
• อสิระเตม็วนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮ่องกง - วดัคุนยมั - อ่าวรพีลัส ์เบย ์- วคิตอเรยี 

พคี Symphony of Lights   
 
04:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์

M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
06:40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แล็บกอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616  
 
10:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิที ่วดัคุนยมั Hung Hom Kwun Yum Temple (วดัที ่1) เป็น
วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวนัจะมี
คนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซ ีทีน่ี่ขึน้ช ือ่ว่าแม่นสุดๆ พเิศษกว่าน้ันนอกจากสกัการะ
ขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย ซึง่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะ
เป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณส์ าหรบัเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร 
เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 
3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซ้ ึง่ภายในซองจะมีจ านวนเงินทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค (ส่วน
ใหญ่จะเกนิลา้นขึน้ไป) ถา้หากเราประสพความส าเรจ็เมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลบัไปท าบุญ ไม่ตอ้ง
น าเงนิจรงิๆ กลบัไปถวายหรอกครบัแต่โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะแทน  
 
 

 
 
 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่หาดทราย อ่าวรพีลัส ์เบย ์(วดัที ่2) หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึง 
และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร ือ่ง มรีปูป้ันของ เจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท า
หนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาวทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านไดน้มสัการขอพร
จากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล และใหท่้านไดข้า้มสะพานต่ออายุซึง่เช ือ่กนัว่า
ขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  
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จากน้ันน าท่านขึน้ไปชมจุดชมววิทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดของฮ่องกงที ่วคิตอเรยี พคี ยอดเขาทีสู่งทสีุดของเกาะ
ฮ่องกง สูงจากระดบัน ้าทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอนัดบัที ่24 ของฮ่องกง ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดช ือ่ว่า Tai To yan 
อยู่ในเขตนิวเทอรร์ทิอร ี ่มีความสูง 957 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) บนยอดเขาแห่งนี ้คุณจะมองเห็นทศัยภาพ
ทัง้หมดของเกาะฮ่องกง ช ืน่ชมกบัววิทวิทศันข์องอ่าววคิตอเรยี ตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สูงตดักบัแนวเขาเขยีว
ขจอีนัแสนสงบ เรอืเฟอรร์ ี ่และสสีนัทีง่ดงามยามค ่าคืน จนไดช้ ือ่ว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเกาะฮ่องกง
เลยทเีดยีว 

 
 

 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทุกท่านชม Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร ิม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดง

มลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึในกนิเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
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ของโลก ครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้า
ของตกึเหล่านี ้ประดบัไปดว้ยแสงไฟซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึ
บรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกงได ้

 
 

 
 
 
ทีพ่กั  Silka Tuen Wan Hotel หรอืเทยีบเท่า   
 
วนัที ่2  อสิระเตม็วนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ลูกคา้สามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์พิม่ได ้

ทวัรก์ระเชา้นองปิง (เดนิทางโดยรถไฟ)  
กระเชา้ Ngongping ท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศา ของเกาะลนัเตา และพบกบัสถาปัตยกรรม
จนีโบราณของ หมู่บา้นนองปิง เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลึกมากมาย พรอ้มทัง้
นมสัการ พระใหญ่ทินถ่าน วดัโปหลิน พระใหญ่น่ีมีความสูงถึง 34 เมตร สรา้งจากทองสมัฤทธิ ์เป็น
พระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่พระหตัถด์า้นขวายกขึน้ความหมายคอืขจดัปัดเป่าความทุกข ์พระหตัถ ์
ดา้นซา้ยวางที่หนา้ตกัเพื่อรบัค าขอพรจากผูท้ี่มีกราบไหว ้รอบขา้งองคพ์ระมีเทวดา 6 องค ์ก าลงัถวาย
สิง่ของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธ ิและปัญญา ใตฐ้านบวัมีพิพิธภณัฑภ์ายในแบ่ง
ออกเป็น 3 หอ้งไดแ้ก ่ภาพวาดสนี ้ามนับอกเล่าเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของพระพุทธเจา้ วงลอ้พระพุทธ
ธรรม และพระบรมสารรีกิธาตุจากประเทศศรลีงักา  
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ทวัรฮ์่องกง-ดสิน่ียแ์ลนด ์(เดนิทางโดยรถไฟ) 
ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์Hongkong Disneyland ปีนี้กลับมาสุดอลังการดว้ย 
Theme Iron Man ท่านจะไดพ้บการเคร ือ่งเล่นใหม่ล่าสุด Stark Expo - ดนิแดนมหศัจรรยแ์ห่งเทคโนโลยี
ของสตารค์ อนิดสัตร ีก้า้วเขา้สู่โลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดสัตร ี!้ Stark Expo จะใหคุ้ณไดส้ ารวจ
ทุกแง่มุมถงึต านานการท าใหโ้ลกดขีึน้ของบรษิทันี ้กอ่นทีจ่ะแสดงใหคุ้ณเห็นถงึเทคโนโลยเีขย่าโลกล่าสุดที่
จะมาปรบัเปลีย่นอนาคตของเรา เชญิชมดว้ยตาของคุณเอง นวตักรรมของสตารค์ ทีจ่ะปรบัปรงุบา้นของคุณ
ใหด้ขีึน้ และวสิยัทศันท์ีจ่ะเปลีย่นโฉมหนา้โลกทัง้ใบของคุณในอนาคต หอ้งแสดงนิทรรศการทีสุ่ดตืน่ตาตืน่
ใจ Stark Expo จะแบ่งหอ้งแสดงนิทรรศการออกเป็นหลายหอ้ง ใน Hall Of Protection คุณสามารถชม
ชดุ Iron Man Mark Iii ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องไอรอ่นแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิและความล า้หนา้ช ัน้น าต่างๆ ใน
พลงัของการป้องกนั จากน้ันเขา้มาสมัผสัเบือ้งลึกถงึวธิทีีเ่ตาปฏกิรณอ์ารค์สรา้งพลงังานทีส่ะอาดเพยีงพอ
และยัง่ยนืเพือ่ส่งกระแสไฟฟ้าไปทัว่ทัง้เมอืงใน Hall Of Energy ตามดว้ย Hall Of Mobility ซึง่คุณจะเห็น
ผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลี่าสุด จากสตารค์ อนิดสัตร ี ้- Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง บนิไปกบัไอ
รอ่นแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยบิแว่นตา Starkvision ขึน้สวมใส่ แลว้เตรยีมตวัส าหรบัการเขา้สู่ยุค
ใหม่อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละคร ัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏกิรณอ์ารค์
ของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อินดสัตร ี ้รวมถึงชดุเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ ์และกระจกทีซ่อ่มแซมตวัเองไดเ้มื่ อคุณพรอ้มส าหรบัการบินขึน้ คุณจะไดท่้องฟากฟ้าที่
ตื่นเตน้เรา้ใจของตวัเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – 
Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดรา้อยู่บรเิวณนี้ ให ้
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการต่อสู!้นอกจาก นอ้งใหม่ Iron Man แลว้เรามาท าความรูจ้กักบัฮ่องกงดิสน่ียส์กั
หน่อย และในฮ่องกงดิสน่ียม์ีอะไรอีกบา้งน้ันไปดูกนัเลย ฮ่องกงดิสน่ียแ์ลนดแ์ห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 
ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบั
โลกทีถู่กเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา ล่าสุดดนิแดนทีเ่พิง่เปิดตวั Mystic Point เมือ่ปลาย พฤษภาคม 2556 ที่
ผ่านมา จดัโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแห่งความลกึลบัและพศิวง เนน้จุดหลกัทีเ่คร ือ่งเล่นบา้นลกึลบัทีช่ ือ่ว่า 
Mystic  Manor และสวนแห่งเทวนิยายรอใหท่้านพิสูจน์ไปสัมผัสแลว้ กรซิลียก์ ัลช Grizzly Gulch 
สรา้งสรรคพ์เิศษสุดเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มนัส ์
ไม่เหมอืนใคร กบัรถรางตะลุยขมุทองแดนเถือ่น รนั อเวย ์มายน ์คารส์ Runaway Mine Cars เกาะใหแ้น่น
คร ัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร 
น ้าพุรอ้น ไกเซอร ์กลัช Geyser Gulch ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทัง้พืน้ดินแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตีเหล็กหลบ
สายน ้าทีส่าดส่าย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่น
สายน ้าจากเคร ือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากน้ันพบกบัการตอ้นรบัแบบไวลด ์เวสต ์
กบัเพื่อนทีแ่สนวเิศษ มิกกี,้ มินน่ี, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารกัและสองเพือ่นดิสนีย ์กรซีลีย ์หมีนอ้ย
โคดา้ และเคไนย ์ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ เหนือค าบรรยายอีกที่หน่ึงที่ไม่ควรลาด ทอย สตอรีแ่ลนด ์Toy 
Storyland ธีมแลนดจ์ากดิสนียพ์ิคซารส์ าหรบัเด็กทุกวยั เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวงั! 
ปฏบิตัิการรว่มกบักองก าลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ๊ป Toy Soldier Parachute Drop ทิง้
ดิง่จากความสูง 25 เมตร ดิง่พสุธารอ่นจากเวหาสู่พืน้โลก, แลว้รว่มวิง่ไล่งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหางโยกกนัหวั
หมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน Slinky Dog Spin, กรีด๊!สุดเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูดบนรางรปูตวั U ที่
ความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์Rc Racer นอกจากนีท่้านสามารรถเล่นเคร ือ่งเล่นอนัทนัสมยั
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และสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก เมนสตรที ยู เอส เอ Main Street Usa กา้วเขา้สู่ ความมีชวีิตชวีา
เทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทุกวนั 
ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซน
ทีส่อง ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์Tomorrow Land  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอนัมดืมิดไปกบั
โรลเลอรโ์คสเตอร ์สเปซเมาทเ์ท่น Space Mountain และบัซไลทเ์ยียร ์แอสโทร บลาสเทอร ์Buzz 
Lightyear Astro Blasters เคร ือ่งเล่นที่ปกป้องจกัรวาลยิงต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน Orbitorn 
เคร ือ่งเล่นขบัยานอวกาศ โซนทีส่าม แฟนตาซแีลนด ์Fantasy Land ดืม่ด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบั
เจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมืองเทพนิยายล่องเรอืตามเร ือ่งราวรอบโลกที ่อิทส ์อะ สมอล 
เวลิด์ It’s A Small World ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่เดอะโกลเดน้ มิกกีส้ ์The Golden 
Mickeys โซนสุดทา้ยโซนที่สี่ แอดเวนเจอรแ์ลนด ์Advanture Land ดินแดนแห่งการผจญภยัอันน่า
ตืน่เตน้สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน จงัเกลิ รเิวอร ์ครูซ 
Jungle River Cruise ซึง่นักท่องเทีย่วจะเร ิม่ตน้การผจญภยับนเรอืส ารวจทีล่่องไปตามแม่น า้สายใหญ่หวัใจ
หลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลบัทีทุ่กโคง้น ้าจะมสีิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ต่างๆรออยู่เพือ่
สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งทีเ่ล่นน ้าอย่างสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบั
สตัวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์านหรอืลูกคา้สามารถชอ้ปป้ิงได ้

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Silka Tuen Wan Hotel หรอืเทยีบเท่า             

 
วนัที ่3  วดัหวงัตา้เซยีน - วดันางชี ฉีหลิน - โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- วดัแชกงหมิว - จมิซาจุ่ย - โอเชีย่น

เทอรม์นิลั - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบติม่ซ า) 
 จากน้ันน าท่านชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที ่3) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่

งดงาม และสงบเงยีบซึง่วดัแห่งนีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอื เทพ
หวงัตา้เซยีน แต่ขา้งๆ วดัจะมีเทพเจา้ดา้ยแดงหรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสีย้วพระจนัทรอ์ยู่
ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคนี์ต้อ้งใชด้า้ยแดงผู ้
นิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพธิ ีเพราะชาวจนีเช ือ่ว่าดา้ยแดงน่ีแหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรกั การขอ
พรเร ือ่งความรกักบัเทพหยุคโหลวทีว่ดัหวงัตา้เซยีนดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสดและคนมีคู่แลว้ 
คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนือ้คู่ ส่วนคนมคีู่ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรกัทีม่ ั่นคงและยนืยาว  
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จากน้ันท าท่านสู่ วดันางช ีฉีหลิน Chi Lin Nunnery (วดัที ่4) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และในสมยั
ราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวดัท าจากไม ้รปูทรางคลา้ย
วดัญีปุ่่น ดา้นหนา้วดัมสีระดอกบวัซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณข์องพระพุทธศาสนา เมือ่เดนิขา้มทางเช ือ่มมา
ก็จะเจอกับสวนสวย สวนหนานเหลียน  ที่ไดร้บัอิทธิพลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศถ์ัง ส่วน
สถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นการผสมผสานระหว่างจนีและญีปุ่่น ภายในสวนมศีาลาสทีองตัง้อยู่กลางน ้า มีช ือ่ว่า 
Pavilion of Absolute Perfection บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสน เมื่อเดินถดัเขา้ไปก็จะพบกบัอาคารไม ้
กลางน ้า เป็นรา้นน่ังดืม่ชาชมบรรยากาศสวน และมนี ้าตกขนาดใหญ่ทีด่า้นในน ้าตกน้ันเป็นรา้นคาเฟ่  
 
 

 
 
จากน้ันพาท่านเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่Jewelry Factory เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอื
เลือกซือ้เป็นของประดบัของท่านเองซึง่มีลกัษณะสวยงามโดดเด่นซึง่มีกงัหนัลมที่มีช ือ่เสียงเป็นที่นิยม 
หลงัจากน้ันน าท่านไปยงั รา้นหยก ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดร้บั
การการนัตคีุณภาพจากรฐับาลฮ่องกงขึน้ช ือ่ของคนฮ่องกง เพือ่น ากลบัไปเป็นของฝากหรอืใชเ้องก็ดี น า
ท่านหมุนกงัหนัเสรมิบารมทีี ่วดัแชกงหมวิ (วดัที ่5) หรอืวดักงัหนัน าโชค วดันีต้ ัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ซ ึง่ถอื
เป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ 
ขึน้ช ือ่ลอืชาในเร ือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบ
ไรพ่้ายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธป์ระจ าวดั และวดัแชกง ยงัเป็นที่มาของจีก้งัหนัน าโชคที่มีช ือ่เสียงของวงการการ
ท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี
และสริมิงคลใหก้บัชวีติ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันอสิระชอ้ปป้ิงทีย่่าน จมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม

โลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณ
เท่าใด ศูนยก์ารคา้ช ัน้เลศิของฮ่องกงมทุีกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี ้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิ ือ่ดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถ
จะอิม่เอมกบัอาหารช ัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอ
เชีย่นเทอรม์นิัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ช ัน้น าทีม่ีใหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ
Esprit, Emporio Armani, Giorgio Armani Dkny Mark & Spensor ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us   

 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แล็บกอ๊ก 
 
21:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 
 
23:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  มนีาคม       

10 ม.ีค. 62 - 12 ม.ีค. 62  14,888 14,888 14,888 4,900 - 

24 ม.ีค. 62 - 26 ม.ีค. 62  14,888 14,888 14,888 4,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
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• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้

• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
• การท่องเทีย่วประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวลรี ่เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิการท่องเทีย่วของประเทศจนีแตไ่ม่ไดม้กีารบงัคบัซือ้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ย
คา่ทวัรเ์พิม่ท่านละ 400HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

• กรณีทีท่่านตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ท่าน (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเท่าน้ัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Cathay Pacific 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 150 HKD /ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 5,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ ฮ่องกง 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


