
                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะลนัเตา  ขึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นงัรถรางพีคแทรม ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนันําโชค  วดัแชกงหมิว 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

บินหรูเครืองบิน  2 ชนัลําทีใหญ่ทีสุดในโลก  
 

 

 

 

 

 

 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปปิงจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

PRUDENTIAL HOTEL // NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

EATON  HOTEL // THE  KOWLOON  HOTEL 
 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเทยีวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดียว 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

6-8 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

13-15 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

20-22 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.00-23.15) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

27-29 มีนาคม 2563 
ขาไป   EK384 (13.45-17.40) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

3-5 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

4-6 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันจักรี” ไม่ต้องลางาน*** 

10-12 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

15-17 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

16-18 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

17-19 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 



                 

 24-26 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

1-3 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันแรงงาน” ไม่ต้องลางาน*** 

2-4 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
18,900 8,000 17,900 16,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันฉัตรมงคล” และ “วันวิสาขบูชา” ลางานวันเดียว*** 

8-10 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

15-17 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

22-24 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

29-31 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
17,900 8,000 16,900 15,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-ส่ง 
 

รายการ เพิมเงินท่านละ (บาท) 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปปิงเลดีมาเก็ต &  

  เทมเปิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 

 

 
 



                 

 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4 ประตู 9 แถว T  

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้าหน้าทีและหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่านในด้านตวัเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นาํทุกทา่นลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบนิที EK384 / บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

18.05 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ททีนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  

  

 

 

 

 

 

 จากนัน นาํทา่นเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็น

สะพานแขวนสองชันทยีาวทสีดุในโลก โดยมีความยาวทงัหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่องกง

อินเตอร์เนชันนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิง ส่วนชันล่างเป็น

เส้นทางของเอม็ทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า

นี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทวัโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

 จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพือชมการแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึงเป็นการแสดง

แสง สี เสียง กลางแจ้งทใีหญ่ทสีุดในโลกทีถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทังในฝัง

ฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 
 

 

                    

  

  

 

 

 

 

 
 
  



                 

 

 จากนัน นาํทา่นเดินทางเข้าเชค็อินสู่ทพัีกสดุสบาย ใจกลางเมืองฮ่องกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมอบอิสระ

ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึงหากท่านต้องการชมทศันียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือช้อปปิงยามคาํคืน 

ท่านสามารถเริมต้นช้อป ชิม ชิลล์ได้ตงัแต่หน้าโรงแรมเป็นต้นไป เนืองจากโรงแรมตังอยู่ใจกลางย่านช้อปปิง 

  

 

 
 

 

  
 

 ฮ่องกงพกัที ::  PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL  

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านนั 

วนัทีสอง    กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตีเกท เอาทเ์ลต 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

 (สําหรบัท่านทีซือ OPTION สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ไกดจ์ะพาท่านนงัรถไฟไปยงัสวนสนุกในช่วงบา่ย)  
 

 

***บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลยีนวิธีการเดินทางขึนสู่หมู่บา้นนองปิงเป็นการโดยสารรถโคช้ของ

ทางอุทยาน ในกรณีทีกระเชา้ปิดซ่อมบาํรุง สภาพอากาศไม่เอืออํานวย รวมถงึมาตรการควบคุมโรค 

COVID-19 และขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี*** 
 

 

หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางสู่เกาะลันเตาซึงเป็นทตีงัของสถานทที่องเทยีวทสีาํคัญของฮ่องกง “หมู่บา้นนองปิง”  

โดยนาํท่านนัง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกทมีีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร โดย

เริมขึนกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางทีหมู่บ้านนองปิง เลือนผ่านทะเลจีนใต้และวนอุทยาน

ลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาท ีจากมุมมองด้านบนขณะนังกระเช้าลอยฟ้านัน ท่านจะสามารถมองเหน็

ทศันียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง พร้อมชืนชมทวิทศัน์และภมิูประเทศได้เกอืบทุกๆส่วนของเกาะลันเตา 

ทเีตม็ไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ตังแต่จากใจกลางเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทีเดียว  

ทงัยังสามารถมองเหน็พระพุทธรูปทองสัมฤทธิประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ทสีุดในโลกได้อีกด้วย จากนันนาํท่าน

เดินทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึงจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของทรีะลึกต่างๆ ตังอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง  

แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึนบันได 268 ขัน เพือขึนสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึงประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน

มาเป็นเวลาช้านาน มีความสงูเหนือระดับนาํทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึนจากการเชือมแผ่นทองสัมฤทธถิึง 



                 

 

200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสงู 

บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ห้าง 

ขนาดใหญ่ทีสุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิงยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเทียว โดยรวบรวมร้านค้า 

OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทังหลายไว้อย่างครบครันกว่า 

COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OU

PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY 

ขบวนกันมาลดราคาสงูสดุถึง 

*** อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางกลบัสู่ทีพกั

ฮ่องกงพกัที ::  PRUDENTIAL HOTEL 

   หรือ THE  KOWLOON  HOTEL 

 

วนัทีสาม (นงัรถรางพีคแทรม) 

  ฮ่องกงจิวเวลรี – วดัแชกงหมิว

  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํา

 หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางโดย

ความสูง 396 เมตรเหนือระดับนําทะเล

อาคารรูปร่างครึงวงกลมทมีีเอกลักษณ์

และสงู 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู่

ว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปียมเมตตา

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

เดินทางสู่ห้าง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ 

ขนาดใหญ่ทีสุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิงยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเทียว โดยรวบรวมร้านค้า 

ของเหล่าแบรนด์ดังทังหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น 

FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, 

PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยก

ขบวนกันมาลดราคาสงูสดุถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเตม็อมิ 

อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางกลบัสู่ทีพกั*** 

PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

THE  KOWLOON  HOTEL เท่านนั 

) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี (สูงสุด)– อ่าว

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิง

 

บประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 

นาํทา่นเดินทางโดย รถรางพคีแทรม ขึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค

เมตรเหนือระดับนําทะเล จากจุดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

อาคารรูปร่างครึงวงกลมทมีีเอกลักษณ์โดดเด่นทสีุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงัเกาะอย่างชัดเจน ตืนตาตืน

ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู่

ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปียมเมตตา 

ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ทมีี

ขนาดใหญ่ทีสุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิงยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเทียว โดยรวบรวมร้านค้า 

แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, 

TLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, 

และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยก

HOTEL / EATON  HOTEL 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

ชอ้ปปิงถนนแบรนดเ์นม –  

ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวทสีูงทสีุดของฮ่องกงกับ

จากจุดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ 

ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทงัเกาะอย่างชัดเจน ตืนตาตืน



                 

 

ใจกับตึกระฟ้าทสีงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ที

และตึกอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทงัถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซือของ

ทรีะลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค 

เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจาํลองเสมือนจริงของ

ชมอีกด้วย (ในการเขา้ชม

เริมต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม

ประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพร

ทุกครังปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง

เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา

กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  

(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเรจ็เกอืบทุกคน แล้วเดินข้าม 

ว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้

มากมาย หนึงในนันคือ “องค์เทพ

ถือหนังสอืเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหิน

ส่วนท่านทีมีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพร

เยียมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี

รางวัลอนัดับเยียม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน นาํทา่นเดินทาง

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐา

จากนันให้ทา่นทาํพิธีหมุน “

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดังนี

ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั

ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที 4. คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

  เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 

 

ใจกับตึกระฟ้าทสีงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ทกี่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาท ิตึกเซน็ทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ 

และตึกอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทงัถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซือของ

ทรีะลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุส

พิพิธภัณฑ์หุ่นจาํลองเสมือนจริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชือเสียงของฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยียม

ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตวัเขา้ชมเอง) จากนัน 

องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสิทธิมาก องค์ท่านมีความ

ประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ “เจ้าแม่ทับทิม” เพือเป็นทยึีดเหนียวจิตใจและขอให้การเดินทาง

ทุกครังปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอีย” ทีเชือกันว่า

ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง

เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองทอียู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกาํมาใส่

กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  ส่วนท่านใดทมีีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร

จะประสบความสาํเรจ็เกอืบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ

ว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้ เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้า

องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมี

หนังสอืเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสดีาํก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

ส่วนท่านทีมีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วกจ็ะช่วยให้ความรักมันคงและยาวนาน

ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทขีึนชือของฮ่องกง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

เดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple)

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้านในศาลจะมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

“กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนันําโชค" เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ 

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดังนี 

เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา   

คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสม

ตึกเซน็ทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ 

และตึกอนืๆ อนัเป็นทตีงัของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทงัถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซือของ

ในบริเวณเดียวกันนัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  ซึง

ดารา นักแสดง และผู้มีชือเสียงของฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยียม

จากนัน นําท่านสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ 

ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสิทธิมาก องค์ท่านมีความ

เพือเป็นทยึีดเหนียวจิตใจและขอให้การเดินทาง

ทีเชือกันว่า หากใครได้มาสัมผัสองค์

ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง 

แล้วลูบก้อนทองทอียู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกาํมาใส่

แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย

สะพานต่ออายุ” ซึงชาวฮ่องกงเชือกัน

เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้า

องค์ท่านจะมีหนวดเครายาวๆ ในมือท่าน

ต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหินเชือว่าจะนาํพาให้พบคู่  

รักมันคงและยาวนาน หลังจากนัน นําท่าน

ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทขีึนชือของฮ่องกง และได้รับ

Che Kung Temple) หนึงในวัดดังของฮ่องกง 

มีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

นขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต 

ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสมดงัประสงค ์



                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลังจากนันนาํทา่นเดินทางไปสกัการะขอพร

วัดแห่งนีมีเทพผู้ขึนชือและศักดิสิทธิ

คนในครอบครัว และคนทเีรารัก ซึงท่านจะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว 

โหลวนัน ให้ท่านเริมทาํนิว

สาํคัญทสีดุ คือ ห้ามปล่อยให้

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย

แบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึง

OMEGA, TUDOR, ROLEX

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

DIOR, MIU MIU, BONJOUR

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ที

*** อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ได้

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมิเรตส ์

                    ใหญ่พรอ้มเครืองดมืไวน ์ 

23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชวัโมง 

<<<<<<<<<<<<<<<
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ

เดินทางไปสกัการะขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน

และศักดิสิทธิในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสุขภาพ

คนทเีรารัก ซึงท่านจะได้พบเหน็ผู้คนมากมายนาํธูปพร้อมกับ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซึงมีอยู่ทงัหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทัง 3 องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

เริมทาํนิวมือสาํหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกาํกับบอกวิธีการ

ให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสรจ็พิธ ี 

นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD)

ซึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย 

ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA,

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

BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ที

อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

วลานดัหมาย เพอืเดินทางสู่สนามบิน*** 

สายการบนิเอมิเรตส ์ (Emirates)  เทยีวบินท ี EK385  / 

ใหญ่พรอ้มเครืองดมืไวน ์ เบยีร ์ นาํอดัลมบนเครือง 

ชวัโมง ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ

 

วดัหวงัตา้เซียน อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง 

การขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสุขภาพของตัวเราเอง 

พร้อมกับเครืองบูชาต่างๆมาสักการะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการขอพรในด้านความรัก คือ 

องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

ป้ายกาํกับบอกวิธีการทีตังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิงที

CANTON ROAD) มอบอิสระท่านเลือกซือสินค้า

อยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็น 

ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA, 

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

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ท ีDuty Free Shop (DFS) 

EK385  / บริการอาหารเช็ท  

ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 



                 

 
อตัราค่าบริการนรีวม  

 

 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทงันีขนึอยู่กับเงอืนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทียบเทา่ 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีาง ๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยี่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม    
 

 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส ์จาํกัดนาํหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํกัดจาํนวนชิน 

 ถือขึนเครืองได้ไม่เกนิ 7 กิโลกรัมต่อทา่น)   

 ค่าภาษีนาํมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอนืๆ ทพึีงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  

    (บวกราคาเพิมในกรณีทที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อทา่น รวม 3 วัน เทา่กับ 

60 ดอลลาร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินาํใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีตอ้งใช ้
 

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสาํเนาหน้าพาสปอร์ตสง่แฟกซ์หรือสแกนสง่มายังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนํา หรือประทบัตราสัญลกัษณอื์นใด นอกเหนือจากทีทางราชการ

กําหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงอืนไขการยกเลิก   
 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแจ้งปิดกรุป๊ไปแลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมดัจํา และ/หรือ ค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน*** 
 

 



                 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้   
 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 4-9 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับทสีนามบินฮ่องกง) 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองทนีังพร้อมชาํระค่ามัดจาํทา่นละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน  **ส่วนทเีหลือชาํระก่อนการเดินทาง 10 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขันตาํ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกหรือเลือนการเดินทางใน

กรณีทผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตงัแต่ 12 ปีขึนไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ

ท่องเทยีวเทา่นัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีทสีาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอนัเกิดจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอันเนืองมาจากสายการบิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่

สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชาํระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีทงัหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทต้ีองการันตีมัดจาํกับ

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปทแีจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทงันีการขอสงวนสทิธดิังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของทา่นผู้มีเกยีรติ  ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 



                 

 

 
 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงอืนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทพีอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครงันีค่ะ 
 


