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Hong Kong Free Time ไหวพ้ระ 5 วดั อิสระเตม็วนั 
3 วนั 2 คืน 
 

 ชมหาดทราย ณ อา่วรีพลัส ์ เบย ์  
 วดัคุนยมั ขอพรเรื่อง กูเ้งิน โชคลาภ 
 วดันางชี ขอพรเรื่อง ชือ่เสียง โชคลาภ 
 วดัหวงัตา้เซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ 
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 วดัแชกงหมิว ขอพรเพ่ือเสริมสรา้งบารมี และสิริมงคลใหก้บัชวีิต 
 เจา้แมก่วนอิม รีพลสัเบย ์ขอพรเรื่อง 99 ประกาศ 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกท่ี จิมซาจุย่ 
 อิสระเตม็วนั เลือกซือ้ทวัรเ์สริม 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 
วนัที ่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - วดัคุนยมั - อ่าวรีพลัส ์ เบย ์ - 

วิคตอเรีย พีค Symphony of Lights   
 
04:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 

เคานเ์ตอร ์M สายการบิน Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
06:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี CX616  
 
10:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันนําท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมที่ วดัคุนยมั Hung Hom Kwun Yum Temple (วดัที่ 1) 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนั
จะมีคนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเสี่ยงเซยีมซ ี ท่ีน่ีขึน้ชือ่ว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่าน้ันนอกจาก
สกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซึง่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาล
ตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณส์ําหรบัเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้ห ้
ผูม้าขอพร เม่ือสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตาม
เขม็นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซ้ึง่ภายในซองจะมีจํานวนเงินท่ีทางวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่
โชค (ส่วนใหญ่จะเกินลา้นขึน้ไป) ถา้หากเราประสพความสําเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไป
ทําบุญ ไม่ตอ้งนําเงินจริงๆ กลบัไปถวายหรอกครบัแต่โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะแทน  
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่หาดทราย อ่าวรีพลัส ์ เบย ์ (วดัที่ 2) หาดทรายรูปจนัทรเ์สีย้วท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มีรูปป้ันของ เจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่ว
ซึง่ทําหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาวท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านไดน้มสัการขอ
พรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล และใหท่้านไดข้า้มสะพานต่ออายุซึง่เชือ่กนั
ว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมีอายุเพ่ิมขึน้ 3 ปี  

 
 
 
จากน้ันนําท่านขึน้ไปชมจุดชมวิวท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดของฮ่องกงท่ี วิคตอเรีย พีค ยอดเขาท่ีสูงทีสุดของเกาะ
ฮ่องกง สูงจากระดบันํ้าทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดชือ่ว่า Tai To 
yan อยู่ในเขตนิวเทอรร์ิทอรี่ มีความสูง 957 เมตรจากระดบันํ้าทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็น
ทศัยภาพทัง้หมดของเกาะฮ่องกง ชืน่ชมกบัวิวทิวทศันข์องอ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึน้สูงตดักบั
แนวเขาเขยีวขจีอนัแสนสงบ เรือเฟอรร์ี่ และสีสนัท่ีงดงามยามคํ่าคืน จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 นําทุกท่านชม Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดง

มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ครอบคลุมพืน้ท่ีอาคารตึกระฟ้าสําคญัต่างๆ ท่ีตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า
ของตึกเหล่านี้ ประดบัไปดว้ยแสงไฟซึง่เพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกงได ้

 
 

 
 
 
ทีพ่กั  Silka Tuen Wan Hotel หรือเทียบเทา่   
 
วนัที ่ 2  อิสระเตม็วนั เลือกซือ้ทวัรเ์สริม 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ลูกคา้สามารถเลือกซือ้ทวัรเ์พ่ิมได ้

ทวัรก์ระเชา้นองปิง (เดินทางโดยรถไฟ)  
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กระเชา้ Ngongping ท่านจะไดช้มทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา และพบกับ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บา้นนองปิง เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก
มากมาย พรอ้มทัง้นมสัการ พระใหญ่ทินถา่น วดัโปหลิน พระใหญ่น่ีมีความสูงถึง 34 เมตร สรา้งจาก
ทองสมัฤทธิ ์ เป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึง่พระหตัถด์า้นขวายกขึน้ความหมายคือขจดัปัดเป่าความ
ทุกข ์ พระหตัถด์า้นซา้ยวางท่ีหนา้ตกัเพ่ือรบัคําขอพรจากผูท่ี้มีกราบไหว ้ รอบขา้งองคพ์ระมีเทวดา 6 องค ์
กําลังถวายสิ่งของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธิ และปัญญา ใตฐ้านบัวมี
พิพิธภณัฑภ์ายในแบ่งออกเป็น 3 หอ้งไดแ้ก่ ภาพวาดสีนํ้ามนับอกเล่าเกี่ยวกบัประวตัิความเป็นมาของ
พระพุทธเจา้ วงลอ้พระพุทธธรรม และพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลงักา  

 

 
 
 
 

ทวัรฮ์อ่งกง-ดิสน่ียแ์ลนด ์ (เดินทางโดยรถไฟ) 
ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ Hongkong Disneyland ปีนี้กลบัมาสุดอลงัการดว้ย 
Theme Iron Man ท่านจะไดพ้บการเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Stark Expo - ดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งเทคโนโลยี
ของสตารค์ อินดสัตรีก้า้วเขา้สู่โลกท่ีน่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อินดสัตรี!้ Stark Expo จะใหคุ้ณไดส้ํารวจ
ทุกแง่มุมถึงตํานานการทําใหโ้ลกดีขึน้ของบริษทันี้ ก่อนท่ีจะแสดงใหคุ้ณเห็นถึงเทคโนโลยเีขย่าโลกล่าสุดท่ีจะ
มาปรบัเปลี่ยนอนาคตของเรา เชญิชมดว้ยตาของคุณเอง นวตักรรมของสตารค์ ท่ีจะปรบัปรุงบา้นของคุณ
ใหด้ีขึน้ และวิสยัทศันท่ี์จะเปลี่ยนโฉมหนา้โลกทัง้ใบของคุณในอนาคต หอ้งแสดงนิทรรศการท่ีสุดตื่นตาตื่น
ใจ Stark Expo จะแบ่งหอ้งแสดงนิทรรศการออกเป็นหลายหอ้ง ใน Hall Of Protection คุณสามารถชม
ชดุ Iron Man Mark Iii ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิและความลํา้หนา้ช ัน้นําต่างๆ ใน
พลงัของการป้องกนั จากน้ันเขา้มาสมัผสัเบือ้งลกึถึงวิธท่ีีเตาปฏิกรณอ์ารค์สรา้งพลงังานท่ีสะอาดเพียงพอและ
ยั่งยืนเพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปทั่วทัง้เมืองใน Hall Of Energy ตามดว้ย Hall Of Mobility ซึง่คุณจะเห็น
ผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยีล่าสุด จากสตารค์ อินดสัตรี ้ - Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง บินไปกบัไอ
ร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Starkvision ขึน้สวมใส่ แลว้เตรียมตวัสําหรบัการเขา้สู่ยุค
ใหม่อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏิกรณอ์ารค์
ของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อินดสัตรี ้ รวมถึงชดุเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบ
ปัญญาประดิษฐ ์ และกระจกท่ีซอ่มแซมตวัเองไดเ้ม่ื อคุณพรอ้มสําหรบัการบินขึน้ คุณจะไดท่้องฟากฟ้าท่ี
ตื่นเตน้เรา้ใจของตวัเมือง เพ่ือชมมุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง น่ันคือ – 
Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบตัิการของไฮดรา้อยู่บริเวณนี้ ให ้
เตรียมพรอ้มสําหรบัการต่อสู!้นอกจาก นอ้งใหม่ Iron Man แลว้เรามาทําความรูจ้กักบัฮ่องกงดิสน่ียส์กั
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หน่อย และในฮ่องกงดิสน่ียมี์อะไรอีกบา้งน้ันไปดูกนัเลย ฮ่องกงดิสน่ียแ์ลนดแ์ห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 
ของดิสนียแ์ลนดท์ั่วโลก เพียบพรอ้มดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอรท์ระดบั
โลกท่ีถูกเนรมิตขึน้บนเกาะลนัเตา ล่าสุดดินแดนท่ีเพ่ิงเปิดตวั Mystic Point เม่ือปลาย พฤษภาคม 
2556 ท่ีผ่านมา จดัโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแห่งความลึกลบัและพิศวง เนน้จุดหลกัท่ีเครื่องเล่นบา้น
ลึกลบัท่ีชือ่ว่า Mystic  Manor และสวนแห่งเทวนิยายรอใหท่้านพิสูจนไ์ปสมัผสัแลว้ กริซลียก์ลัช Grizzly 
Gulch สรา้งสรรคพิ์เศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลก
ใหม่ มนัส ์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน รนั อเวย ์ มายน ์ คารส์ Runaway Mine 
Cars เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดินหลากหลายทิศทางรายรอบดว้ยแดนเถื่อนแปลกตาเลีย้ว
เลาะผ่านโตรกธาร นํ้าพุรอ้น ไกเซอร ์ กลัช Geyser Gulch ท่ีพวยพุ่งสะเทือนทั่วทัง้พืน้ดินแลว้มาเยี่ยม
บา้นชา่งตีเหล็กหลบสายนํ้าท่ีสาดส่าย และรา้นของแหง้ท่ีกลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพ่ือนใหม่ 
เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายนํ้าจากเครื่องสูบลมของชา่งตีเหล็ก สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากน้ันพบกบัการ
ตอ้นรบัแบบไวลด ์ เวสต ์ กบัเพ่ือนท่ีแสนวิเศษ มิกกี,้ มินน่ี, ชพิ แอนด ์ เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารกัและสองเพ่ือน
ดิสนีย ์ กรีซลีย ์ หมีนอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ ดินแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรลาด ทอย 
สตอรี่แลนด ์ Toy Storyland ธีมแลนดจ์ากดิสนียพิ์คซารส์ําหรบัเด็กทุกวยั เม่ือเหล่าของเล่นออกมา
สนุกสนาน ระวงั! ปฏิบตัิการร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ ทอยโซลเจอร ์ พาราชูต้ดรอ๊ป Toy Soldier 
Parachute Drop ทิง้ดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พืน้โลก, แลว้ร่วมว่ิงไล่งบัหาง ส่าย
หวั ส่ายหางโยกกนัหวัหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน Slinky Dog Spin, กรีด๊!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลี
นกระฉูดบนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร ์ อารซ์ ี เรเซอร ์ Rc Racer นอกจากนี้ท่านสา
มารรถเล่นเครื่องเล่นอนัทนัสมยัและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก เมนสตรีท ยู เอส เอ Main 
Street Usa กา้วเขา้สู่ ความมีชวีิตชวีาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกนัทาวน ์ สนุกสนานไปกบั ไฟลท ์
ออฟ แฟนตาซ ี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของท่ีระลึกและรา้นอาหารมากมาย
สนุกกับรถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนท่ีสอง ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ Tomorrow Land  ตื่นเตน้ 
สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโ์คสเตอร ์ สเปซเมาทเ์ท่น Space 
Mountain และบซัไลทเ์ยียร ์ แอสโทร บลาสเทอร ์ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นท่ีปกป้อง
จกัรวาลยิงต่อสูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน Orbitorn เครื่องเล่นขบัยานอวกาศ โซนท่ีสาม แฟนตาซแีลนด ์
Fantasy Land ดื่มดํ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิงนิทรา สนุกกบัเมือง
เทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกท่ี อิทส ์ อะ สมอล เวิลด์ It’s A Small World ประทบัใจไปกบัการ
แสดงแบบบรอดเวย ์ ท่ี เดอะโกลเดน้ มิกกีส้ ์ The Golden Mickeys โซนสุดทา้ยโซนท่ีสี่ แอดเวนเจอร ์
แลนด ์ Advanture Land ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าตื่นเตน้สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่า
ลึกลบัของเอเชยีและแอฟริกาในดินแดน จงัเกิล ริเวอร ์ ครูซ Jungle River Cruise ซึง่นักท่องเท่ียวจะ
เริ่มตน้การผจญภยับนเรือสํารวจท่ีล่องไปตามแม่นํ้าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลึกลบั
ท่ีทุกโคง้นํ้าจะมีสิ่งลกึลบัและสิ่งท่ีสรา้งความตื่นเตน้ต่างๆรออยู่เพ่ือสรา้งความสนุกใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะ
เป็นฝูงชา้งท่ีเล่นนํ้าอย่างสนุกสนานตื่นเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree House 
บา้นตน้ไมข้องทารซ์านหรือลูกคา้สามารถชอ้ปป้ิงได ้
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เทีย่ง  อิสระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

 
ค า่ อิสระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Silka Tuen Wan Hotel หรือเทียบเทา่             

 
วนัที ่ 3  วดัหวงัตา้เซียน - วดันางชี ฉีหลิน - โรงงานจิวเวอรร่ี์ - วดัแชกงหมิว - จิมซาจุ่ย - โอ

เชีย่นเทอรมิ์นลั - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ (แบบติม่ซ า) 
 จากน้ันนําท่านชม วดัหวงัตา้เซียน (วดัที ่ 3) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ี

งดงาม และสงบเงียบซึง่วดัแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพ
หวงัตา้เซยีน แต่ขา้งๆ วดัจะมีเทพเจา้ดา้ยแดงหรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสีย้วพระจนัทรอ์ยู่
ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึง่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรกักนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคนี์้ตอ้งใชด้า้ยแดงผู ้
นิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพิธ ีเพราะชาวจีนเชือ่ว่าดา้ยแดงน่ีแหละคือเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรกั การขอ
พรเรื่องความรกักบัเทพหยุคโหลวท่ีวดัหวงัตา้เซยีนดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ทําไดท้ัง้คนโสดและคนมีคู่แลว้ 
คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ก็จะชว่ยทําใหมี้ความรกัท่ีมั่นคงและยืนยาว  

 
 
 

จากน้ันทําท่านสู่ วดันางชี ฉีหลิน Chi Lin Nunnery (วดัที ่ 4) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1934 และในสมยั
ราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวดัทําจากไม ้ รูปทราง
คลา้ยวดัญ่ีปุ่น ดา้นหนา้วดัมีสระดอกบวัซึง่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องพระพุทธศาสนา เม่ือเดินขา้มทาง
เชือ่มมาก็จะเจอกบัสวนสวย สวนหนานเหลียน ท่ีไดร้บัอิทธิพลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศถ์งั ส่วน
สถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นการผสมผสานระหว่างจีนและญ่ีปุ่น ภายในสวนมีศาลาสีทองตัง้อยู่กลางนํ้า มีชือ่ว่า 
Pavilion of Absolute Perfection บริเวณโดยรอบเป็นสวนสน เม่ือเดินถดัเขา้ไปก็จะพบกบัอาคารไม ้
กลางนํ้า เป็นรา้นน่ังดื่มชาชมบรรยากาศสวน และมีนํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีดา้นในนํ้าตกน้ันเป็นรา้นคาเฟ่  
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จากน้ันพาท่านเขา้ชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ Jewelry Factory เพ่ือเลือกซือ้ของฝากไปใหค้นท่ีท่านรกั 
หรือเลือกซือ้เป็นของประดบัของท่านเองซึง่มีลกัษณะสวยงามโดดเด่นซึง่มีกงัหนัลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม 
หลงัจากน้ันนําท่านไปยงั รา้นหยก ชมวิธกีารเลือกซือ้หยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซือ้สมุนไพรท่ีไดร้บั
การการนัตีคุณภาพจากรฐับาลฮ่องกงขึน้ชือ่ของคนฮ่องกง เพ่ือนํากลบัไปเป็นของฝากหรือใชเ้องก็ด ีนําท่าน
หมุนกงัหนัเสริมบารมีท่ี วดัแชกงหมิว (วดัที ่ 5) หรือวดักงัหนันําโชค วดันี้ต ัง้อยู่ท่ีตําบลซา่ถิ่นซึง่ถือเป็น
ชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้
ชือ่ลือชาในเรื่องความศกัดิส์ิทธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์ินเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบไร ้
พ่ายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธป์ระจําวดั และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจีก้งัหนันําโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการ
ท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซือ้สินคา้มงคลชิน้นี้ เพ่ือเสริมสรา้ง
บารมี และสิริมงคลใหก้บัชวีิต 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงท่ีย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม

โลกท่านจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจใุจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณ
เท่าใด ศูนยก์ารคา้ช ัน้เลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวม
หอ้งเสือ้ท่ีจําหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอรน์านาชาติชื่อดงัจากทั่วทุกมุมโลกอีกทัง้ยงัเป็นท่ีท่ีคุณ
สามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารช ัน้เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ป
ป้ิงท่ี โอเชีย่นเทอรมิ์นลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชัน้นําท่ีมีใหเ้ลือกชม และชอ้ปมากกว่า 700 
รา้น อาทิ Esprit, Emporio Armani, Giorgio Armani Dkny Mark & Spensor ของฝากคุณหนูท่ี 
Toy’s Us   

 
ค า่ อิสระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก 
 
21:35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX709 
 
23:40 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์ (บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไมเ่กิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไมมี่เตียง) 

พกัเดีย่ว 
วีซา่ 

- 

เดือน  มีนาคม       

10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 
62 

 14,888 14,888 14,888 4,900 - 

24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 
62 

 14,888 14,888 14,888 4,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์ หรือค่าทวัรส์่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
 กรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั๋วเครื่องบิน 
 กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 
 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจํา และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทั

จะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์ หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้
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 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครื่องบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่าน้ัน 
 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว

เพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ทา่น อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรบันักท่องเท่ียวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินนํ้าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี้เพ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล รา้นจิวเวลร่ี เพื่อเป็นการ

สง่เสริมการทอ่งเทีย่วของประเทศจีนแตไ่มไ่ดมี้การบงัคบัซือ้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่าย
คา่ทวัรเ์พิ่มทา่นละ 400HKD ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 กรณีท่ีท่านตอ้งการเปลี่ยนผูเ้ดินทาง มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 3,000 บาทตอ่ทา่น (ก่อนวนัเดินทาง 5 วนัเท่าน้ัน) 
 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Cathay Pacific 
 ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (ไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 150 HKD /ทา่น ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย พิจารณาตามพึงพอใจเพ่ือใหเ้ป็นสินนํ้าใจ 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าสําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. 

ใบสําคญัถิ่นท่ีอยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทาง
บริษัทจะเป็นผูด้ําเนินการยื่นวีซา่ใหท่้าน โดยชําระค่าบริการต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสือเดินทางตอ้งทําเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
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อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี้ ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อํานาจของบริษทักํากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจํา หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัท หรือชาํระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มชาํระมดัจํา งวดแรก 5,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไมมี่การคืนเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของ

สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษทั 



 
 
 
 
] 
 
 
 
 
 

12 | ห น้ า  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์   SUPERPOR HKG ZEN 3D2N JUN19-CX-W02 

ใบจองทวัร ์  ฮอ่งกง 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทที์ต่ิดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:            วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            
หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพิ่มเติม: 
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