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HKG002A : ฮ่องกง...สายบุญ 3วัน 2คืน  

กระเช้านองปิง : พระใหญ่เกาะลันเตา 
 

ทวัร์ฮ่องกง นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า : ขอพรพระใหญ่เทียนถาน : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
หาดรีพสัเบย์ : ยอดเขาวิคทอเรียพีค : วดัแชกงหมิว : วดัหวงัต้าเซียน : ส านกัชีฉีหลิน : Symphony of lights :  

ช้อปปิง้ : ถนนเลดี ้มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก // ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย // CityGate Outlet ➢ 
☺ อิ่มอร่อยกบัเมนพูเิศษ !!  ติ่มซ าต้นต ารับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง ☺ 

 



 

                                                                                                                         ~ 2 ~             

 

รายการทัวร์ 

วนัท่ี รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิง้ถนนเลดี ้มาร์เก๊ต & ยา่นมงก๊ก 
  

บน
เคร่ือง 

HOTEL SAV// 
PENTA HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

2 
วิคตอเรียพีค – รีพลสัเบย์ – ร้านจิวเวอร่ี + ร้านสมนุไพรจีน – วดัแชกงหมิว – 

วดัหวงัต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิง้ถนนนาธาน & ยา่นจิมซาจุย่ –  
SYMPHONY OF LIGHTS 

✓ ✓ ✓ 

HOTEL SAV// 
PENTA HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

3 กระเช้าลอยฟา้นองปิง – พระใหญ่ลนัเตา – CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ ✓ ✓  
 

 

ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง  
พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

23-25 กมุภาพนัธ์ 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

02-04 มีนาคม 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

09-11 มีนาคม 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

16-18 มีนาคม 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

23-25 มีนาคม 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

30 มีนาคม-01 เมษายน 2562 
CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.25-00.15 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

11-13 พฤษภาคม 2562 
CX654, 15.00-18.50 // CX709, 22.25-00.15 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 

22-24 มิถนุายน 2562 
CX654, 14.55-18.50 // CX709, 22.25-00.15 

15,900 บาท 14,900 บาท  13,900 บาท 5,900 บาท 
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วนัแรก กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิง้ถนนเลดี ้มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก 

12.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 อาคารผู้ โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ ประต ูทางเข้าหมายเลข 7 สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เคาน์เตอร์เช็คอินเอ็ม (M)  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ใน
การตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดนิทาง 

15.15 น       เดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 654 
18.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok 
สนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตา เป็นสนามบินเกิด 
จากการถมทะเลออกไป มีพืน้ท่ีโดยรวมทัง้หมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจดั 
อนัดบัให้เป็นสนามบนิท่ีดีท่ีสดุในโลกติดตอ่กนัถึง 8 ปีซ้อน ตัง้แตปี่ 2001 – 2008. 

(เวลาท่ีฮอ่งกงเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
ฮอ่งกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนติดกบัมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอ
รีส์, เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรแล้ว ให้ทา่นออก Exit B  
เดนิทางสูฝ่ั่งเกาะเกาลนู ผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพาน
แขวนทางรถยนต์ ท่ีมีความยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซึง่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ 
ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมทิวทศัน์ของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเดนิทางสู ่ย่านมงก๊ก ซึง่ยา่นนีมี้หนึง่ในตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุใน
ฮอ่งกงคือ เลดี ้มาร์เก็ต และยงัมีถนนสายช้อปปิง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่ท าให้ท่ีน่ีคล้ายคลงึกบัยา่นช้อปปิง้หลายแหง่ทางตอน
ใต้ของจีน ถนนแตล่ะสายจะมีพอ่ค้าแม่ค้าท่ีขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเทา่นัน้ 
ท าให้สะดวกตอ่การเลือกซือ้มากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ เตม็ไปด้วยร้าน
ขาย ปลาทอง, ดอกไม้, นก, รองเท้าผ้าใบ เคร่ืองใช้ในครัว ชดุแตง่งาน และ
สินค้าเฉพาะบางประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไมถ้่วน ท่ีน่ีคณุจะสามารถซือ้และตอ่รอง
ราคาของได้เกือบทกุอยา่ง ตัง้แตข่องใช้ในบ้านไปจนถึงอญัมณีราคาแพง ถนนไซ
เยิงชอยขายอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง และเสือ้ผ้า ถนนชานตงุและ
ถนนแดนดาสเป็นท่ีท่ีคณุสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่และเคร่ืองประดบัเทรนด์
ลา่สดุจากญ่ีปุ่ นและตะวนัตก เป็นตลาดกลางคืนแหง่หนึ่งของเกาะฮอ่งกง 
คล้ายๆ ตลาดนดัตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริมซ้ายและขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกวา่ 100 ร้านค้า 
ขายของพวกเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของเลน่เด็ก ของท่ีระลึก เคสโทรศพัท์มือถือ อปุกรณ์อิเลคทรอนิคชิน้เล็กๆ มีความยาวกวา่ 1 
กิโลเมตร ท าให้เดนิได้อยา่งเพลิดเพลินเลยทีเดียว ร้านค้าสว่นใหญ่จะมีของซ า้ๆ ขายของคล้ายๆ กนั ดงันัน้ควรเดนิดรูาคา
หลายๆ ร้านก่อนตดัสินใจซือ้ ทกุร้านท่ีเข้าไปซือ้จะตัง้ราคาไว้สงูมากเลยทีเดียว 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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*** อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL//  

HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE หรือเทียบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วนัท่ีสอง  วิคทอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลสัเบย์ – ร้านจิวเวอร่ี + ร้านสมนุไพรจีน – วดัแชกงหมิว –  
      วดัหวงัต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิง้ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่ 1)      

ข้ามไปยงัฝ่ังเกาะฮอ่งกง ขึน้สูย่อดเขา  VICTORIA PEAK จดุชมวิว
สงูสดุของยอดเขาวิคตอเรียพีค ชมทศันียภาพท่ีสวยงามกบัความสงู 396 
เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ด่ืมด ่ากบับรรยากาศของฮอ่งกงแบบพาโนรามา่ 
360 องศา ชมตกึพีคทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึพีคทาวเวอร์) อาคาร
รูปร่างคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เดน่ท่ีสดุ ชมวิวอาคารระฟ้าท่ีมีอยูท่ัว่ไป
บริเวณทัง้สองฝ่ัง ฮ่องกงและท่ีสร้างตามหลกั ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซา่ ตกึไชนา่แบงค์ และตกึอ่ืนๆอนัเป็นธุรกิจชัน้น าของ
ฮอ่งกง  
นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรี
พัลส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก
เดนิทางมาสกัการบชูาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทมิ และ เทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ ท่ีชายหาดน า้ตืน้ อ่าวรีพลัสเบย์ และท่ีนา่สนใจคือด้าน
หนึง่ของอา่วมี พระพทุธรูปและเทพเจ้าตา่งๆประดษิฐานไว้มากมายตาม
ความเช่ือถือศรัทธา เชน่ พระสงักจัจายบชูาเพ่ือความสขุ, เจ้าสมทุร เทพเจ้า
แหง่โชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้, เทพ
แหง่วาสนา, เทพแหง่ดวงชะตา, อิสระให้ท่านสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตาม
อธัยาศยั  
 โรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของฮอ่งกงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั จี ้และแหวนกงัหนั ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ สินค้าทกุชิน้มี
เอกสารรับประกนัคณุภาพเปล่ียน ซอ่ม ได้ตลอดอายกุารใช้งาน หากเกิดการ
ช ารุดจากสินค้าไมใ่ชอ่บุตัเิหต ุและน าทา่นเลือกซือ้ ยาสมุนไพรจีน ตา่งๆ อีกมากมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 2) เมนูพเิศษ..ห่านย่าง 
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 วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึน้เพ่ือเป็น
อนสุรณ์เพ่ือล าลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทพัปราบศึก 
ผู้คนทัว่ทกุดินแดนตา่งย าเกรงในก าลงัพลอนักล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทพัแชกง  ใน
ยามท่ีออกรบ แม่ทพัแชกง ได้ใช้สญัลกัษณ์ กงัหนั 4 ใบพดั ในการออกรบด้วยทกุครา 
ทหารกล้าทกุนายเช่ือวา่สญัลกัษณ์ใบพดัจะน าพาซึ่งชยัชนะ น าพาความโชคดี เสริม
สิริมงคล และน าพาอ านาจอันแข่งแกร่งให้กับกองทัพ และช่ือเสียงให้การสู้ศึกของ
ท่านจึงกลายเป็นต านานมาจนถึงทุกวนันี ้ ปัจจุบนัวดัแชกง จึงเป็นสถานท่ีสกัการะ
เคารพ ขอพร ทา่นแชกง โดยมีสญัลกัษณ์เป็นกงัหนัน าโชคนัน่เอง   
การหมนุกังหนัน าโชคท่ีตัง้อยู่ในวดัเพ่ือจะได้หมนุเวียนชีวิตของเราและครอบครัว
ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถ้าหากคนท่ีดวงไม่
ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ใน
องค์กังหันน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรก
ตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนีเ้พ่ือถวายกังหันลมเพราะเช่ือว่า
กงัหนัจะชว่ยพดัพาสิ่งชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชค
ดีเข้ามาแทน 
วธีิการไหว้เทวดาฟ้าดนิ (กลางแจ้ง ) 

1. ขัน้ตอนแรกหนัออกจากวดั บอกช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด แล้วบอก
วตัถปุระสงค์ท่ีมาท าบญุ ไหว้ 3 ครัง้  

2. หนัหน้ากลบัมาด้านใน ไหว้3ครัง้ แล้วจงึปักธูปในกระถาง  
3. ปักธูปมงักรทัง้ 3 ดอก ท่ีกระถางกลาง 
4. น าธูปดอกเล็กหนัหน้าเข้าวดั ไหว้พร้อมบอกช่ือ-นามสกลุอีกครัง้ ปักธูป

เล็กทัง้3กระถาง กระถางละ3ดอก 
5. เม่ือปักธูปทัง้3ดอกเสร็จ ยงัเหลือธูปอยูก่ าใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3 ดอก เพ่ือไปปักด้านใน 
6. สว่นท่ีเหลือก าใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทัง้หมดให้เสร็จ ก่อนท่ีจะเดนิเข้าไปด้านใน 

วธีิสักการะด้านใน  
7. สกัการะทา่นด้านใน ยืนอยูเ่บือ้งหน้ารูปปัน้ทา่นแชกง พร้อมธูป 3 ดอก

และกระดาษไหว้เจ้า ส าหรับทา่นท่ีน าเคร่ืองรางหรือกงัหนัน าโชคท่ีซือ้
จากทางร้านก็ให้เตรียมน าออกมาพร้อมกนั  ให้อธิษฐานขอพรและมอง
หน้าทา่น ด้วยความตัง้ใจ  เสร็จแล้วหมนุกงัหนั ท่ีอยูส่องด้านข้าง ๆ รูป
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ปัน้ทา่นแชกง  หมนุตามเข็มนาฬิกา 3ครัง้ และตัง้จิตอธิษฐานขอสิ่งท่ีเราอยากได้ เช่ือว่า "กงัหนัน าโชค" จะหมนุแตส่ิ่งดี 
ๆ เข้ามาในชีวิต  

8. ทา่นท่ีมีจีก้งัหนัแชกงหมิวอยุ่แล้ว สามารถน าไปไหว้ขอพรทา่นแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 รอบ  และขอพรให้กงัหนั
น าแตส่ิ่งท่ีดี ๆ เข้ามาในชีวิต 

 วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้่า 
หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี   ซึ่งวดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของ
เทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  ท่านเทพเจ้า
หวงัต้าเซียน ช่ือเดิมคือ “หว่องซ้อเผง่” เป็นมนษุย์ธรรมดา เป็นเด็กเลีย้งแพะท่ีมี
ความกตญัญตูอ่บิดามารดา เม่ือถึงวนัหนึ่งได้มีโอกาสพบกบันกัพรต และได้รับ
การชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตดัสินใจตามนักพรตออกไป
ศกึษาเล่าเรียนวิชา จนบรรล ุสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลงัจาก
นัน้ก็ได้ลาอาจารย์นักพรตกลบัมาใช้วิชาความรู้ท่ีร ่าเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้
รักษาประชาชนท่ีเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร  บ าเพ็ญ
ประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์
มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตัง้ศาลหว่องไท่ซิน 
เอาไว้ เพ่ือกราบสกัการะ  
☺นอกจากมีความเช่ือว่าไหว้ขอพรเร่ืองความรักดีแล้ว ท่ีน่ีเชียมซีก็แม่นมาก 
คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลย  ท่านจึงมีฉายาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ขอมาเราจัดให้  ผู้ ท่ีศรัทธาตามหารักแท้ 
ขอพระจากองค์เทพโดยบอกช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด และสิ่งท่ีท่านต้องการกบัองค์เทพ และขอประทานพรให้ท่านสมหวงัใน
สิ่งท่ีขอ  
☺☺นอกจากเทพเจ้าหว่องไท่ซิน แล้ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้าด้ายแดง 
หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  รูปปัน้สีทอง มีเสีย้วพระจนัทร์อยูด้่านหลงั  เปา้หมาย
ของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกบัเทพเจ้าองค์นีต้้องใช้ด้ายแดงผู้นิว้เอาไว้
ไม่ให้หลุดระหว่างพิ ธี   เพราะชาวจีนเช่ือว่าด้ายแดงน่ีแหละคือ  เส้นโยง
โชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนือ้คู ่ส่วนคนมีคู ่ก็จะชว่ย
ท าให้มีความรักท่ีมัน่คงและยืนยาว เม่ือไปถึงจะเห็นรูปปัน้ของเทพหยคุโหลวอ
ยู่ตรงกลาง เม่ือหนัหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปัน้เจ้าบ่าว อยู่ทางขวา 
และรูปปัน้เจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผกูโยงจากเจ้าบา่วและเจ้าสาวมา
ท่ีเทพหยคุโหลว 
เทพเจ้าหยุคโหลว หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The 
Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแตง่งาน ตามต านานเล่าว่าหลงัจากท่ีภรรยาผู้ เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึน้ไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้
เฒ่าก็ได้แตส่วดมนต์ภาวนาเพ่ือขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึน้ไปอยู่กบัคนรัก จนกระทัง่ในท่ีสดุเขาก็ได้ขึน้ไปอยู่บนดวง
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จนัทร์ คอยท าหน้าท่ีจดรายช่ือคูรั่ก จึงเช่ือกันว่าสมดุท่ีผู้ เฒ่าถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคู่รักท่ีจะได้รับค าอวยพรให้อยู่คู่กนัอย่าง
ร่มเย็นเป็นสขุ ซึง่จะปรากฏตวัยามค ่าคืนภายใต้แสงจนัทร์ เป็นเทพเจ้าผู้ เป็นอมตะท่ีอาศยัอยูบ่นดวงจนัทร์ และลงมาโลกมนษุย์
เพ่ือผกูด้ายดวงชะตา ระหว่างคูรั่กซึ่งเม่ือคูก่นัแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกนั เทพหยคุโหลว ท่ีวดัหวงัต้าเซียน จะเป็นจดุไหว้จุดท่ี 4 
ตอ่จากการไหว้ศาลเจ้าท่ี  
จากนัน้น าท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ท่ีมีความยาวตัง้แต่เรือสตาร์
เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าคร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบ
รน ด์ เนม  ชั น้ น าม ากมาย  ห้ างสรรพสิ น ค้ า  OCEAN TERMINAL  และ 
HARBOUR CITY ท่ีมีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซือ้กันแบบเต็มๆ 
อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ,  ESPRIT แบรนด์ดัง
ราคาถูก ,  ONITSUKA TIGER รองเท้าสัญชาติญ่ีปุ่ นท่ีใครๆก็ใส่กันZARA 
เสือ้ผ้าท่ีลดกระหน ่าตลอดทัง้ปี  UNIQLO แบรนด์ดงัจากญ่ีปุ่ นท่ีราคาไม่แพง, 
รวมถึงร้านของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่าง TOY R US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้
น้องๆได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ 
แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบ

ตา่งๆ ส าหรับเด็กผู้ ชาย และของเล่นส าหรับเด็กผู้หญิงท่ีจดัโซนสีชมพูไว้อย่าง
น่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจมัโบ้ท่ีเป็นสินค้าขายดีมาก นอกจากนีก็้
ยังมีแบรนด์ ฝ่ังยุโรป อาทิ เช่น  Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chloe ฯ ล ฯ   ห้ า ง ข า ย
ของเดก็เลน่ Toys r us ร้านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 3) 
 SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตัง้แตเ่วลา 2 ทุม่ตรง ดื่มด ่า
กบัการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยาม
ค ่าคืน โดยแบง่ THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิมการแสดงด้วย 
AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE 
FINAL  (หากมาทนัชมโชว์) 
  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL//  

HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE หรือเทียบเท่า 
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  วนัท่ีสาม         ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟา้นองปิง – พระใหญ่ลนัเตา –  CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

    เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซ า (มือ้ที่ 4) 

 เกาะลันเตา   ซึง่ถือได้ว่าเป็นแหลง่ท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮอ่งกง  
สมัผสักบัประสบการณ์ท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง 
(NGONG PING SKYRAIL 360) เส้นทางการทอ่งเท่ียวบนรถกระเช้าเคเบลิ ท่ี
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามได้แบบพาโนรามา ในมมุกว้างถึง 360 องศา 
เช่ือมจากใจกลางเมืองตงุชงุ ถึงหมูบ้่านนองปิงบนเกาะลนัเตา ระยะทางกวา่ 
5.7 กิโลเมตร  จากกระเช้า ท่านจะได้ชมทศันียภาพอนังดงามของสนามบนิ
นานาชาตฮิอ่งกง ทิวทศัน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทศัน์ของเนินเขา
อนัเขียวขจี ล าธาร น า้ตก และป่าอนัเขียวชอุม่ของอทุยานลนัเตาเหนือ  
 พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN 
BUDDHA STATUE) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพทุธรูปทอง
สมัฤทธ์ิกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก องค์พระท าขึน้จากการเช่ือมแผน่ทอง
สมัฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่ เข้าด้วยกนั น า้หนกัรวม 250 ตนั และสงู 34 เมตร หนั
พระพกัตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขาและโขดหิน
เบือ้งลา่งซึง่ และเชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยั ลิม้ลองความอร่อยของ อาหารจีน
ต้นต ารับเมน ูอาหารตะวนัตกชัน้เลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซอ่นัหอม
กรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมูบ้่านนองปิง   หรือบางทา่นอาจจะ
เลือกซือ้ของขวญัของท่ีระลกึจากหมูบ้่านนองปิง อาทิเชน่ หยก ไข่มกุ หรือ
เคร่ืองประดบัคริสตลั เพ่ือเตือนความทรงจ าแหง่การมาเยือน  
นัง่กระเช้ากลบัมายงัสถานีตงุชงุ เพื่อมาช้อปปิง้ท่ี FACTORY OUTLET 
หรือ OUTLET MALL ท่ีช่ือว่า CITY GATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซือ้มากมายอาทิเชน่ Nike, Adidas, Polo Ralph 
Lauren, Burberry, Samsonite นาฬิกาแบรนด์ ตา่งๆ อาทิเชน่ อามาน่ี, ดีเซล และสินค้าอ่ืนๆอีกเพียบ.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 5)  

คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัพบ ตามเวลาท่ีทวัร์ไกด์นดัหมาย ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 
19.00 น. น าคณะถึงสนามบนิ  
22.00 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี  CX 709 
23.55 น.  ถึงทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิโดยสวสัดิภ์าพ 
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☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF HONG KONG  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

** หมายเหตุ **  
เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้าของเกาะฮอ่งกงซึง่จ าเป็นต้องบรรจรุ้านจิวเวอร์ร่ี และ สมนุไพรจีน ไว้ในโปรแกรมทวัร์ด้วยเน่ืองจากมีผล
กบัราคาทวัร์  จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุท่านทราบวา่ จ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชมสินค้า ซึง่จะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที
ทา่นจะซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจทา่นเป็นส าคญั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
✓คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
✓คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
✓คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
✓คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินฮ่องกง 
✓คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
✓คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
✓คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามท่ีระบไุว้  
คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทปิยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท/วนั/ท่าน ( 200*3วนั = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 
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กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่ าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
❖ เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นส าคญั 
❖ บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
❖ หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดอืนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
❖บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
❖ บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ช าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
❖ เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใช้จา่ยใดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
❖บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
❖ กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 
❖ รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
❖ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 


