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ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ูบ่า้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

 

 
 
 
 

 

 
การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

ใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 
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ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำยละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทำ่น พกัเดีย่ว 
เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่ำนพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

5-7  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

11-13  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

12-14  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

18-20  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

19-21  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

25-27  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

26-28  พฤษภำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

1-3  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

8-10  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

15-17  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

22-24  มิถนุำยน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

6-8 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

7-9 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

13-15 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 

14-16 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 
  20,900 7,000 19,900 18,900 
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20-22 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

21-23 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  20,900 7,000 19,900 18,900 

28-30 กรกฎำคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 
ขากลบัEK385 (21.50-23.45) 

  21,900 7,000 20,900 19,900 
 

 

 

(Hot!! เพ่ิม Option ขึน้ NGONG PING   ไหวพ้ระใหญ่โป๋หลิน เพ่ิมอีก  2,000  บาท..รวมรบั-สง่) 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็ &  

  เทมเป้ิลสตรที 
 
10.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  9  

แถว   T  เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอยอ านวย
ความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง   

14.00 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่EK384 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.05 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ันสมัย

ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมอืง  น าท่าน
เดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย น าท่านขา้มสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น
สะพานแขวนสองชัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มต่อระหว่างฮ่องกง
อนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ
เอ็มทอีาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นีไ้ดถ้กูคัดเลอืกให ้
เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก  จากนัน้น าท่านสูป่ากอา่ววคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กท่องเทีย่วชืน่ชอบอกี
แหง่หนึง่ของฮอ่งกง น าทา่นชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลกทีถู่กบันทกึโดย “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแต่งดว้ยไฟสตีา่งๆ ร่วมดว้ยการ
ยงิเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลยีนุมนู  ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 จากนัน้ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืบางท่านทีต่อ้งการชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน
สามารถเดนิชมบรรยากาศวถิชึวีติยามค ่าคนืของคนฮอ่งกงไดเ้ลย เนือ่งจากโรงแรมพักอยูใ่นยา่นชอ้ปป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 
  

วนัท่ีสอง  สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ 

 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

(ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option น ัง่กระเชา้ NGONG PING ไหวพ้ระใหญโ่ป๋หลนิเพิม่ชว่งเชา้น าทา่นไปที่
สถานขี ึน้กระเชา้และชว่งบา่ยไกดจ์ะพาทา่นน ัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนด)์ 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อาณาจกัร
สวนสนุกอนัยิง่ใหญแ่หง่ใหมล่า่สดุของโลก สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ ฟรเีครือ่งเลน่ทกุชนดิ เลน่
กีร่อบก็ได ้ ทา่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสดุสนุกทีส่ดุแหง่ใหมข่องโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม 
และความสนุกสนานมากมาย ทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 7 สว่น ไดแ้ก ่
เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง ยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้  
ศตวรรษที ่19 ทีถ่นน    แกสลทิสตรทีอนัแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบกบัขบวนพาเหรดดสินยี ์เพือ่น
ชาวดสีนยีท์ีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ี ทีม่ารว่มเตน้ระบ าอยา่งสนุกครืน้เครงกบั 
วงดนตรมีารช์และเหลา่นักเตน้ทีเ่ต็มไปดว้ยความรา่เรงิและเบกิบาน ระหวา่งทางนัน้ ก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอนั 
 เกไ๋กใ๋หไ้ดเ้ลอืกสรรของทีร่ะลกึและของฝากพเิศษ ๆ จากดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 รายการ เป็นทีต่ัง้
ของซติีฮ้อล และทางรถไฟฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอยา่งเพลดิเพลนิ  
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  น าเสนอ 
เรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกับนยิายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดนั์น้โดดเดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซพอรต์” หรอื
ดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกาแล็คซี ่ทีใ่นนัน้ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่หีุน่ยนต ์
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ยานอวกาศ และดาวเคราะหล์่องลอยอยูไ่ปมา นอกจากนี้ในทูมอโรวแ์ลนด ์ยังมโีลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมา
เทน่”ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว การขบัจานบนิสว่นตัวใน  
“ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้นัแบบดเุดอืดใน “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโตร บลาสเตอร ์
แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินยี ์ตืน่ตาตืน่ใจกบัเมอืงแหง่เทพนยิาย ดนิแดน 
แห่งนี้ลว้นเต็มไปดว้ยสสีันและบรรยากาศของเมอืงทีจ่ าลอง มาจากในการต์ูนของดสินีย ์สนุกกับเรือ่งราว
อมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้ งานเลีย้งน ้าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Te กับมคิกีเ้มาทต์ัวการต์ูนอมตะ
ของดสินียเ์ป็นพเิศษงานนี้ตอ้งไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมุนจากเรือ่งซนิเด
อรเลลาและ“การผจญภัยของวนินี่ เดอะ พูห์” สว่นใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนี้ในแฟนตาซแีลนดย์ังม ี“แฟน
ตาซกีารเ์ดน้” ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับดสินียแ์ลนดฮ์อ่งกงโดยเฉพาะโดยผูท้ี่
อยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกบัการต์นูตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส,์ มนินี่ เมาส,์ วนินี่ เดอะพูห,์และเหลา่
เพือ่นพอ้งชาวการต์นูดสินยีม์ากมาย 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND)  ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้ สมัผัสความเรา้ใจกบั 
การผจญภยัในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) 
ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืส ารวจทีล่อ่งไปตาม แมน่ ้าสายใหญห่ัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์
แลนด์ผ่านป่าลกึลับ ที่ทุกโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ต่างๆรออยู่เพือ่ สรา้งความสนุก 
ใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืน ไมว่่าจะเป็น ฝูงชา้งทีเ่ล่นน ้าอยา่งสนุกสนาน  ตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกับสัตวป่์านานา
ชนดิ, หรอืท่านจะล่องไปบนแพท่อนซงุขา้มแม่น ้าแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทารซ์านในใจกลางของแอด 
เวนเจอรแ์ลนด ์เมือ่ทา่นมาถงึไตข่ึน้ไปตามขัน้บนัไดไมท้ีส่รา้งจากชิน้สว่นเรอือบัปางและขา้มสะพานแขวนไป 
สูบ่า้นตน้ไมก้ลางป่าดบิของทารซ์าน Tazan’s Tree House  
ทอยสตอรีแ่ลนด ์(TOY STORY LAND) มเีครือ่งเลน่ชนดิใหม ่เชน่ RC RACER, TOY SOLDIER   

      PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร ์พระเอกของ  
      เรือ่ง WOODY  ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสัง่จากวูด้ดี ้ 

                    และ ไดโนเสาร ์REX ยนืตอ้นรับทา่นทีท่างเขา้ดา้นตะวันออก   
 
 

 กรซิลีย ์กัลช (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรค์พเิศษสุดเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด์ เปิดโลกตะวันตก 
ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์
คารส์” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!  ครัง้แรกกับโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทาง ราย
รอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตา เลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น “ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่
สะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิ แลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็ก หลบสายน ้าทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้น
ของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนาน
กนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลใน
ชดุเสือ้ผา้น่ารัก และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์  
 มสิทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT)  เดนิทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถโุบราณทีส่รา้งภาพ 
ลวงตา 3 มติ ิ"การเ์ดน้ ออฟ วันเดอรส์" (Garden of Wonders) ส ารวจพพิธิภัณฑล์กึลับทีซ่ ึง่วัตถุโบราณน่า
ตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติตอ่หนา้ตอ่ตาทา่น  "มสิทคิ แมนเนอร"์ (Mystic Manor) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์( 3 ) คปูองอาหาร 
 

 *** เวลา 15.00 น.ของทกุวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี ซึง่จะพบกบั 
  เจา้หญงิของดสินยี,์ มกิกีแ้ละผองเพือ่น, ตวัละครของพกิซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้  

 

*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นสนุกกบัเครือ่งเลน่อยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ  
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้  
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วนัท่ีสาม (นัง่รถรางพีคเทรม)  ส ูย่อดเขาวิคทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์–  
                  ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่– วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม –   

               ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นทีส่ดุ ชมเกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ัง้
เกาะอย่างชดัเจน  ทัง้นี้ยังตืน่ตากับตกึระฟ้าทีสู่งตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ 
อาท ิตกึเซน็ทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้น าของฮอ่งกง  พรอ้มทัง้ 
ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 
เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภณัฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑห์ุน่จ าลองเสมอืนจรงิ
ของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และทั่วโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) แลว้น าทา่นสู ่“อา่วรพีสัเบย”์ น าทา่นนมสัการและ
ขอพรอันศักดิส์ทิธิ ์จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” ซึง่เป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิส์ทิธิม์ากและมคีวามประณีต
งดงาม ซึง่องคท์า่นตัง้อยูบ่นฐานบวั และ “เจา้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจและขอใหก้ารเดนิทางทกุ
ครัง้ปลอดภยั พรอ้มกบั นมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่นจะไดรั้บ
แตเ่งนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลบูจากเคราทา่นลงมาแลว้ก ามาใสใ่นกระเป๋าของตัวเอง เหมอืนกบัเป็น
เคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองที่อยู่ดา้นขา้งองค์ท่านแลว้ก ามาใส่

กระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืทา่นไหนทีม่บีตุรยาก แตง่งานแลว้ยงัไมม่บีตุรใหม้าขอพร 
“องคส์ังกัจจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกอืบทุกคน และมคีวามเชือ่ทีว่่าถา้หากลบูทอ้ง
ซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอกีดว้ย แลว้พาท่านเดนิขาม “สะพานต่ออายุ” ซึง่ชาวฮ่องกง
เชือ่กันว่าถา้ขา้มสะพานนี้ไดจ้ะสามารถต่ออายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ต็มไป
ดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจา้แหง่ความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืทา่นจะมหีนังสอื
เล่มใหญ่ ขา้งๆ องค์ท่านจะมหีนิด ากอ้นโตใหท้ าการอธษิฐาน  แลว้ท าการลูบกอ้นหนิซึง่จะน าพาใหพ้บคู่  
ส่วนท่านที่มคีู่อยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรท่านแลว้ก็ท าใหรั้กมั่นคงและยาวนาน   หลังจากนัน้น าท่านเยีย่มชม
โรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้น าทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 
ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหัน หรอื 
ทีเ่รยีกวา่ "กงัหันน าโชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีด่ังนี ้
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ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้น าทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพ
ซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภาพพลานามยัของเราและคนทีเ่รารัก ซึง่ทา่นจะ
พบกบัผูค้นมากมายทีน่ าธปู พรอ้มกบัของมาสกัการะและแกบ้นเป็นจ านวนมาก หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

ถนนสายชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหร ู(CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทกุแบบทกุประเภท รวมระดมพลกนัอยูบ่น
ถนนเสน้นีต้ัง้แตเ่ริม่จนสิน้สดุถนน  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ Omega, Tudor, 
Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, 
Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, SASA สว่นบางทา่นที่
ตอ้งการซือ้รองเทา้ New balance, Onitsuka tiger หรอืของเลน่ส าหรับเด็กรา้น TOY R’US ก็สามารถซือ้ได ้
ในหา้ง โอเซีย่นเทอรม์นิอล และทา่นทีต่อ้งการน ้าหอม เครือ่งส าอางค ์ก็สามารถขา้มถนนมาซือ้ไดท้ี ่
Duty Free Shop (DFS) ไดเ้ลย 
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirates)  เทีย่วบนิที ่ EK385  / บรกิารอาหารเช็ท  
                      ใหญพ่รอ้มเครือ่งดืม่ไวน ์ เบยีร ์ น า้อดัลมบนเครือ่ง 
23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวสัดภิาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตัว๋เดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  
     (สายการบนิเอมเิรตส ์30 กโิลกรัมตอ่ทา่น (ไมจ่ ากดัจ านวน) สว่นเกนิคดิกโิลกรัมละ 683 บาท)   
2. คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
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5. คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. คา่ธรรมเนียมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วนัตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง      
    เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้าใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารส าเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30  วัน คนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต ์
3. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 

***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืกรุ๊ปเหมาสว่นตวัและกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปแลว้*** 
***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 

 

 
 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์       
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮอ่งกง) 
3.  คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ส ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท หากยงัไมช่ าระคา่มดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ส าหรับผูท้ีว่างมดัจ ากอ่น  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่4 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทา่น 
3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางได)้ 

5. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
จลาจล  หรอืกรณีท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

9. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้
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10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ   
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันคนืคา่มดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทัวร ์
12  กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวทีต่อ้งการการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุปทีแ่จง้ปิดกรุปและยกเลกิการขาย
จากซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีารคนืมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ  

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและค านงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั   

 
****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 


