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     ฮอ่งกง-ดสินยีแ์ลนด ์
วดัแชกงหมวิ 4วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ Emirates Airline (EK ) 

พกัดสินยีแ์ลนด ์1คนื 
พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง 2 คนื  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

• ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ วัดแชกงุ 
• ไหวเ้จา้แมก่วนอมิฮองฮ า โชคลาภ เงนิ ทอง (พธิยีมืเงนิ) 
• วัดเจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์โชคลาภ ขอลกู 
• วัดเจา้แมท่ับทมิ ทนิโฮว่ (ปกป้องคุม้ภยั) 
• ถา่ยรปูตรงจดุชมววิทีเ่ขาวคิตอเรยีพคี 
• นมัสการหวงัตา้เซยีน เพือ่สขุภาพและความรัก 
• ส านักชฉีีหลนิ (Chi Lin Nunery)ขอพรเสรมิความมงคล 
• ชอ้ปป้ิงสิน้คา้แบรนดเ์นมบนถนนนาธานและยา่นจมิซาจุ่ย 

 

พกัหรใูนดสินยีแ์ลนด ์ พรอ้มบตัรเครือ่งเลน่แบบจใุจเต็มวนั 
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วนัแรก    สนามบนิสวุรรณภมู-ิฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

10.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 9 แถว T  สายการบนิ อมิเิรสตแ์อรไ์ลน(์ EK )เพือ่ท าการเช็คอนิ 

 โดยมเีจา้หนา้อ านวยความสะดวกแกท่า่น ในตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

13.45 น.  เหนิฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอมิเิรสต ์แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK384 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
  17.40 น. ถงึทา่อากาศยานใหม ่Chek Lap Kok เกาะลันเตา ลงทนุดว้ยเงนิจ านวนมหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถม   
 ทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 แลว้ จากน าทา่นเดนิทางโรงแรมทีพ่ักโดยรถโคช้ตามเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย   ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ 

(TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  
กโิลเมตรซึง่ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตาคาร   (1)   จากนัน้เดนิทางสูท่ีพ่กัดสินียแ์ลนด ์ 
 

             พกัที ่ Disney Explorers Lodge Hotel 

า  

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง    เทีย่วดสินยีแ์ลนดเ์ต็มวนั-ชมการแสดงพลไุฟชุดใหม ่“Momentous” 
                     อาหาร เชา้/-/- 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Disney Explorers Lodge Hotel   (2)       

 
 
 
 
 
 
 
 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่มค่วรพลาด มุง่หนา้ไปทีส่วนสนุกเพือ่เพลดิเพลนิกับเหลา่ตวัละครและเครือ่งเลน่ดสินีย ์ส ารวจ
ดนิแดนตา่ง ๆ 7 รูปแบบ และอยา่พลาดประสบการณ์มหศัจรรยด์ว้ยทวัรท์างอากาศของ Hong Kong Stark Tower กับ Tony 
Stark ที ่Iron Man Experience และพบกับไอรอนแมนตัวจรงิ! ร่วมทมีกับ Ant-Man และ the Wasp เพือ่ชว่ยตอ่สูก้ับเหลา่ส
วอรม์บอตทีบ่กุโจมต ีS.H.I.E.L.D. พาวลิเลยีนใน "Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!" 

 

ตืน่ตาตืน่ใจกับการประดับประดาหลากสสีนัและการฉลองสดุพเิศษในโอกาส 
ทีฮ่อ่งกงดสินียแ์ลนดค์รบ 15 ปี เยีย่มชมปราสาท Castle of Magical Dreams  
และเพลดิเพลนิกับการออกแบบตกแตง่ใหมท่ีไ่ดแ้รงบันดาลใจจากนทิานดสินีย ์ 
13 เรือ่งทีม่บีรรดาเจา้หญงิและราชนิีเป็นตัวเอก ชมโฉมเจา้หญงิดสินยีแ์ละราชนิทีี ่
ปรากฏตัว ณ The Royal Reception Hall และอยา่พลาดโอกาสเซลฟ่ีเมือ่ไดพ้บ 
ตัวละครดสินียช์ือ่ดังทีส่วมชดุทีต่ัดใหมล่า่สดุในโอกาสฉลองการครบรอบ 15 ปีนี้ 
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เขา้ไปที ่Mystic Manor ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุพเิศษของฮอ่งกง รวมทัง้ขับรถผา่นพพิธิภัณฑท์ีม่เีสน่ห ์
และแกลเลอรภีาพเคลือ่นไหวทีท่กุสิง่กลับมามชีวีติอกีครัง้! ตืน่เตน้กบั Big Grizzly Mountain Runaway Mine 
Cars และ RC Racer เพือ่ทดสอบขดีจ ากดัของตัวเอง  ส าหรับเจา้หญงิทัง้หลาย สามารถไปแปลงโฉมตัง้แตห่ัว
จรดเทา้ที ่New Bibbidi Bobbidi Boutique ซึง่เป็นสถานทีฝึ่กผูท้ีจ่ะแปลงโฉมเป็นเทพธดิาจะไดส้วมชดุเจา้หญงิ
นอ้ยตามตอ้งการพรอ้มจดัแตง่ทรงผม และปิดดว้ยการแตง่หนา้และทาเล็บอยา่งสวยงามทีเ่ด็ก ๆ ชืน่ชอบ 
ไปตอ่ดว้ยการตอ่สู ้การปราบเหลา่รา้ย สามารถเลอืกการฝึก Jedi และตอ่สูก้บั Darth Vader ที ่Tomorrowland    
ชมเจา้หญงิและเหลา่ตัวละครดสินีย ์Flight of Fantasy Parade ซึง่จะจดัขึน้เฉพาะชว่งกลางวันเทา่นัน้ 
เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงละครเพลงของดสินีย ์เชน่ Festival of the Lion King และ Mickey และ Wondrous 
Book ทีซ่ ึง่มนัีกรอ้งแบบสด ๆ เหลา่ตัวละครดสินีย ์และนักเตน้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ 
 

สวนสนุกแบง่เป็น 7 สว่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความมหัศจรรยอ์ยา่งแทจ้รงิ  
เมนสตรที ย ูเอส เอ ถนนแหง่การเดนิทางยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้ศตวรรษที ่19 ทีถ่นนแกสลทิอัน 
แสนสวยของสหรัฐอเมรกิา ทีค่ณุจะตอ้งประทับใจรว่มเตน้ร า และรอ้งเพลงไปกบัขบวนพาเหรด 
ชมเพือ่นชาวดสีนีย ์ทีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนิน่ี,โดนัลดั๊ก และกฟูฟ่ี ทีม่ารว่มเตน้ระบ า
อยา่งสนุกครืน้เครงกบัวง ดนตรมีารช์และเหลา่นักเตน้ทีเ่ต็มไปดว้ยความรา่เรงิ  
 
ทอย สตอรีแ่ลนด ์เครือ่งเลน่ใหมท่ีใ่หญโ่ตมโหฬารทีส่ดุในสวน รว่มสนุกกับสวนหลังบา้นของ
แอนดี ้กบัสามเครือ่งเลน่ใหม ่ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ้ป, สลิง้กีด้อ็กสปิน และอารซ์ ีเรส
เซอร ์
 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์เรา้ใจกบัการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน 
“จังเกลิรเิวอร ์ครซู” กบัการผจญภัยบนเรอืส ารวจทีล่อ่งไปตาม แมน่ ้าสายใหญห่ัวใจหลักของ 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผา่นป่าลกึลับที ่
ทกุโคง้น ้า จะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆ รออยูเ่พือ่สรา้งความสนุก ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้
ไปเยอืนประทับใจกบัดนตร ีและการเตน้ร า 
 
แฟนตาซแีลนด ์ดืม่ด าไปกบัโลกแหง่เทพนยิายสมัผัสกบัปราสาทหลังงาม และพบกบัโลก
แหง่ดสินียท์ักทายเจา้ชายและเจา้หญงิในเทพนยิาย อทิสอะสมอลเวลิดล์อ่งเรอืชมภมูทิศันอ์ัน
สวยงาม ของทกุทวปีทั่วโลกประทับใจกบัการแสดง มวิสคิัลแบบบรอดเวย ์ทอยสตอรี ่ 
 
ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ความตืน่เตน้กบัเรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ตม็ไปดว้ยความตืน่ตา ตืน่ใจกบั
นยิายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ ไปกบับรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซ
พอรต์” หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกาแล็คซี ่ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด  “ไฮเปอรส์เปซเมาเทน่” 
รว่มขับจานบนิสว่นตัวใน“ออรบ์ทิรอน”พบแสง ส ีและเสยีงดนตรทีีร่วมทัง้เอฟเฟกตท์ีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
พบกบักองบัญชาการสตารว์อรส์ การฝึกเป็นเจได เพือ่ปราบเหลา่รา้ย มาใหม่ลา่สดุกบัIron Man 
Experience เครือ่งเลน่แรกธมีมารเ์วลทีส่วนสนุกดสินียแ์ลนด ์และการตอ่สูก้นัแบบดเุดอืดใน 
บัซไลทเ์ยยีร ์แอสโตร บลาสเตอร ์รว่มผจญภัยไปในอวกาศทีม่ดืมดิ 
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กรซิลยี ์กลัช  สรา้งสรรพเิศษเฉพาะที ่ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ดนิแดนทีส่องจากสามดนิแดนของ 
การขยายใหญท่ีส่ดุ เปิดโลกแสวงโชค 

 
Mystic Point โซนใหมล่า่สดุกบั “คฤหาสน ์Mystic Manor” ของ Lord Henry นักเดนิ ทาง
และนักสะสมของแปลกจากทั่วทกุมมุโลก และAlbert ลงินอ้ยคูใ่จของเขาการผจญภัย 
ไดเ้ริม่ตน้ ขึน้จากความซกุซนของAlbertลงินอ้ยทีแ่อบเปิด “Music Box”กลอ่งดนตรปีรศินาท าให ้
สิง่ของเหลา่นัน้ สามารถเคลือ่นไหวไดเ้องราวกบัมชีวีติ น่ังรถ “The Mystic Magneto-Electric 
Carriage” ทีจ่ะพาเราผจญภัย ไปผจญภัยกบัเหตกุาณ์ตา่งๆ ภายใน 
 “คฤหาสน ์Mystic Manor”  

เย็น อสิระอาหารเย็น  และกลางวันเพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานเต็มทีใ่นสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์   
    
 
 
 
 
 
 
พักที ่  Prudential Hotel  หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม    เจา้แมก่วนอมิวดัฮองฮ า-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- วดัจีห๋ลนิ- เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วคิตอเรยีพคี  
                               A Symphony of Lights                                                                                                                                        อาหาร เช้า/เที่ยง/- 

เชา้   อาหารเชา้สไตลช์าวฮอ่งกง แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  (3) 
 

หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮงุฮ า ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นโชคลาภ 
เงนิค.ศ.1873 มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจนีดัง้เดมิ และถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง 
มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฮอ่งกง น าทา่นท าพธิยีมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความมั่งคั่ง 
ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา   
 

หา้มพลาด!!! ชมการแสดงพลไุฟชดุใหม ่“Momentous” จะพาคณุสมัผัสแสงสดีว้ยความตะลงึพรงึเพรดิ มาพรอ้ม
องคป์ระกอบ  มลัตมิเีดยีสดุตระการตารวมถงึเทคโนโลยกีารฉายภาพ 3 มติขินาดใหญ ่น ้าพุพุ่งตามจังหวะ การฉาย
ภาพในน ้า เลเซอรก์ารจัดแสงละคร เอฟเฟกตไ์พโรและดอกไมไ้ฟ นอกจากนี้ คณุจะไดย้นิเสยีงเพลงดสินียส์ดุ
คลาสสกิทีด่ดัแปลงสรา้งสรรคใ์หมใ่หเ้พลดิเพลนิโสตประสาทดว้ย ถอืเป็นประสบการณ์ตอ้งมนตรแ์สนวเิศษทีจ่ะหลอม
ละลายหัวใจของคณุ มอบรอยยิม้แสนอบอุน่ และปลกุเตอืนความทรงจ าอันแสนหวาน 
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น าชมโรงงานฮอ่งกง จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ชองฮอ่งกงกบังานดไีซนทีไ่ดร้ับรางวัลยอดเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง
เรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกงัหันวักแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ เชน่ จี ้แหวน ก าไล เพือ่เสรมิชะตา ใช ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากหรอืของทีร่ะลกึหรอืน าโชคใหก้บัทา่นเอง 
 

วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์เรือ่งของกงัหนัลมทีพ่ดัพาเอาสิง่ไมด่อีอก
จากชวีติ เชือ่วา่การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหวั้ดน้ีมชีือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่ว่า วัด กงัหนัลม เดมิทวัีดนี้เป็นวัดเล็กๆ ทีเ่กา่แกแ่ละไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นโบราณสถาน อยูท่างดา้นหลัง
ของเรอืนใหม ่สว่นเรอืนใหม ่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึทา่นแชกง 
นักรบผูซ้ ึง่ปกป้องจกัรพรรดริาช องคส์ดุทา้ยแหง่วงศซ์ง่  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร  (4) ( พเิศษ เมนูหา่นยา่งเลศิรส) 
น าทา่นเดนิทางสูวั่ดหวังตา้เซยีน วัดหวังตา้เซยีน  
Wong Tai Sin Temple (หวอ่งไทซ่นิ)น าทา่นนมัสการเทพเจา้ 
หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง  
เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูล รักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมาก 
มายทีน่ าธปู และ ของ มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่ง 
ความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทางธรุกจิหรอืตามทีค่นไทย 
เรยีกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วดัหวงัตา้เซยีน” 
นัน้เป็นวัดลัทธ ิเตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่งทอ่งที ่เดนิทางมา 
เทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากนัมาก  
วัดน้ีม ีอายกุวา่รอ้ยปี ไดช้ือ่วา่เป็นวัดที ่   
  “ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทกุสิง่”   

ธรรมเนยีมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 
• เมือ่เขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บือ้งหนา้รปูป้ันขนาดมหมึาของทา่นแชกง 
• อธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น อยา่งมุ่งมั่น 
• ท าพธิหีมนุกงัหันแหง่โชคชะตา โดยใชน้ิว้ชีห้มนุกงัหันตามเข็มนาฬกิา 

• ถ ้าชวีติในปีทีผ่า่นมาไมด่ ีใหใ้ชม้อืซ ้ายหมนุดา้นซา้ยไปขวา 
• ถ ้าชวีติดอียูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหันกลับจากขวาไปซา้ย 
• เมือ่หมนุกงัหันเสร็จแลว้ ตกีลอง อกี 3 ครัง้ ดังๆ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่ับรูท้ั่วกนัทัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สมประสงค ์
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วัดนางช ีฮอ่งกง : 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1934  และไดบ้รูณะขึน้ในปี  
ค.ศ. 1990 ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีสมัยราชวงศ์

ถัง อาคารหลักใชก้ารกอ่สรา้งแบบโบราณทีไ่มต่อ้งใช ้

ตะปเูหล็กแมแ้ตต่ัวเดยีว เป็นเทคนคิถาปัตยกรรมแบบ
จนีทีส่บืทอดมาจากราชวงศซ์ง่     
(สถานทีเ่ดยีวในฮอ่งกงทีถ่กูสรา้งดว้ยวธิกีารนี)้  
วดันางชฉีหีลนิ เป็นวัดขนาดใหญท่ีม่เีพยีงแมช่พี านัก
อยู ่ภายในวัดมอีาคารไมส้วยๆ และสถานทีเ่ก็บพระ
บรมสารรีกิธาต ุสวนและสระบัวทีส่วยงาม เป็นวัดที่
ใหญโ่ตและสวยงามมาก ประกอบไปดว้ยสว่นทีเ่ป็นวัด 
ส านักช ีสวนจนี ทีพ่ัก และรา้นอาหารมังสวริัต ิโดยดา้น
รอบวัดจะเป็นตกึสงูใหญท่ีแ่สดงถงึความเป็นเมอืงของ
ฮอ่งกง แตภ่ายในวัดกลับเงยีบสงบมากๆ ใหค้วามรูส้กึ
ร่มเย็นแกผู่ไ้ปเยอืน 

 

น าทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่ 
นี้สวยทีส่ดุแหง่หนึง่และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลาย 
เรือ่ง  มรีูปป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ที ่
ปกป้องคุม้ครองชาวประมง ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ  
และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กัน 
วา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
                                                     

จากนัน้น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA PEAK หนึง่ 
ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจุดชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กับความวยงาม   
พาทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิ วคิตอเรยีพอ้ยท ์ ใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย  
ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับทศันียภาพของเกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนู ซึง่
เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและ อาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้  

 

เย็น อาหารเย็น ณ ภัตาคาร (5)    
 น าทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา  
 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ด ้
 รับการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการ แสดงแสง และเสยีงทีย่ ิง่ใหญ ่
 ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีต่ัง้อยู ่
 สองฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ี จะประ 
 ดับประดาดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตา 
 เป็นสตีา่ง ๆ  แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกัของฮอ่งกง   

   พักที ่  Prudential Hotel หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         
 

วนัทีส่ ี ่  วดัเจา้แมท่บัทมิ เทยีนโฮว่อสิระฮอ่งกงชอ้ปป้ิง  
อาหาร เชา้/-/- 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบสไตลฮ์อ่งกง   (6) 
น าทา่นสกัการะ เจา้แมท่ับทมิที ่วัดเทยีนโฮว่Tin Hua Temple  
ชว่ยคุม้ครองการเดนิทางใหป้ลอดภัย เรยีกวา่เทพธดิาแหง่ 
สรวงสวรรค ์หรอืเทพแีหง่ทอ้งทะเล มคีวามสามารถพเิศษ 
เหนือธรรมชาต ิทา่นจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพาย ุ 
และความหายนะทางทะเล   
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จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สถานทีแ่นะน า 

            

1.จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui)   
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งด ีของนักเดนิทาง เพราะเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงและ
ยา่นทีพั่กหลากหลายระดับเมือ่เอย่ถงึ จมิซาจุ่ย นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยไปฮอ่งกงแลว้น่าจะนกึถงึคอื
อา่วววิตอเรยีอันสวยงาม ถนนนาธาน ทอดยาวตัง้แต ่จมิซาจุ่ย จนถงึยา่น ปริ๊นซเ์อด็เวริด์ เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทัว่โลก เครือ่งหนังชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้
ทันสมัย ตลาดกลางคนื และสนิคา้พืน้เมอืงของฮอ่งกงรา้นอาหารและรา้นคา้ทีน่่าสนใจตามซอก
ตกึ เรยีกไดว้า่ จมิซาจุย่ คอืสวรรคข์องนักชอ้ปอยา่งแทจ้รงิ 

 

2.มงกก๊ (Mong Kok) เรยีกไดว้า่เป็นยา่นทีพั่กอาศัยและชอ้ปป้ิงทีห่นาแน่นทีส่ดุในฮอ่งกง 
หาก  ทีน่ี่คอืสวรรคส์ าหรับคนชอบรองเทา้ เพราะมรีองเทา้ ผา้ใบแบรนดต์า่งๆ  
ใหเ้ลอืกเรยีกไดว้า่เกอืบจะทกุยีห่อ้ ทกุประเภท จนถกูเรยีกวา่ “ตลาดรองเทา้” (Sneaker 
Market) นอกจากน้ี ยา่นมงกก๊ยังมหีนึง่ในตลาดทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุในฮอ่งกง  
 
3. ควนีสโ์รด (Queen’s Road)   เป็นถนนสายเกา่แกย่า่นเซ็นทรัล (Central) ทีเ่ต็มไปดว้ย
รา้นคา้ชัน้น าระดบัไฮเอนดต์ลอดทัง้สาย และเป็นถนนหลักส าหรับการมาเทีย่วโซนเซ็นทรัล 

นอกจากจะมชีอ็ปแบรนดเ์นม อาท ิLongchamp, Marks & Spencer, Coach, Gucci, Zara, 
Topshop เปิดอยูต่ลอดเสน้ทางแลว้ ยา่นน้ียังมรีา้นอาหารชือ่ดังจ านวนมากทีช่าวฮอ่งกงและ
นักทอ่งเทีย่วนยิมไปหาของอร่อยรับประทาน รวมทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของบันไดเลือ่นทีย่าวทีส่ดุใน
โลกอกีดว้ย 
 
4. หวา่นไฉ (Wan Chai) เป็นอกียา่นหนึง่ทีเ่หมาะแกก่ารเดนิเลน่และชอ้ปป้ิง เพราะสองขา้ง
ทางบนถนนควนีส ์อสีต ์(Queen’s East) นัน้นักทอ่งเทีย่วจะพบกบัรา้นขายเครือ่งหวายและ
เฟอรน์เิจอรจ์นีคณุภาพเยีย่มมากมาย สว่นทีส่ปรงิ การเ์ดน้ เลน (Spring Garden Lane) จะมี

เสือ้ผา้สง่ออกมตี าหนนิดิหน่อยในราคาน่าสนใจใหไ้ดเ้ลอืกอยา่งเพลดิเพลนิ ส าหรับคนทีช่ืน่ชอบ
ในเทคโนโลย ีหวา่นไฉ๋คอมพวิเตอรเ์ซ็นเตอร ์(Wanchai Computer Center) บนถนนเฮนเนสซี ่
(Hennessy Road) คอืสวรรค ์เพราะตกึนี้เต็มไปดว้ยฮารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์อปุกรณ์เสรมิ สว่นถนน
ไทยวนกเ็ป็นถนนทัง้สายเรยีงรายไปดว้ยของเลน่ทีย่ั่วใจ มตีัง้แตข่องเลน่ใหมล่า่สดุไปจนถงึของ
เลน่คลาสสกิ 
 
5. คอสเวยเ์บย ์(Causeway Bay) เป็นอกีหนึง่ยา่นชอ้ปป้ิงในเกาะฮอ่งกงรมิถนนเฮนเนสซี ่
(Hennessy Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งหา้งโซโก ้(Sogo) และไฮซึน่เพลส (Hysan Place) ซึง่
ตัง้อยูเ่ยือ้งๆกัน ภายในหา้งโซโกเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารชือ่ดังจ านวนมาก บนพืน้ทีช่ ้

อปป้ิงกวา่ 17 ชัน้ โดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบรนดร์ะดบักลางอยา่ง Gap, MAX & Co.,  
DKNY, Calvin Klein ฯลฯ ทัง้น้ีภายในยังมรีา้น T Gallerieby DFS รา้นปลอดภาษี หลากหลายยีห่อ้ทัง้ Louis Vuitton, 
Gucci, Hermès, Dior, Prada ฯลฯ แบรนดส์นิคา้ระดับ luxury  

    
 ถงึเวลานัดหมายน าท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบกก๊ 
21.35 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิอมิเิรสตแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิทีE่K385 กลับสูก่รงุเทพฯ   
23.10 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดั 

โดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 
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1. วางเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ทันทโีดยโอนเขา้บญัช ีพรอ้มหนา้พาสปอรต์   
2. พาสปอรต์ตอ้งมอีายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(พลาสปอรต์หา้มช ารุดฉดีขาด หรอืมรีอยขดีเขยีน เปียกน ้า รอยประทับใดๆ นอกจากทางราชการก าหนดลงใน 
พลาสปอรต์โดยเดด็ขาด เพราะจะมผีลใหท้า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้-ออก ประเทศโดยทันท)ี 

3. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกรุณาโอนกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 

  
 

 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   (คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   
 คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทท์างไกล คา่เครือ่งดืม่ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ  ทา่นละ1,500 บาท/ทรปิ *** ช าระ ณ.วันเดนิทาง เดก็และผูใ้หญจ่่ายเทา่กัน 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางจากเมอืงไทยตามความพงึพอใจของทา่น *** 

 

 

  
 
ยกเลกิการเดนิทางขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทกุกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนังสอืเดนิทางของทา่นว่ามอีายกุารใชง้านถงึ 6 เดอืนหรอืไม ่หากมกีารผดิพลาดทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ   *** 

 

 
 
 
 

ก าหนดเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กอาย ุ2-11 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น มเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

3-6 ม.ีค.66 32,888 32,888 32,888 31,888 11,900 

9-12 ม.ีค.66 30,888 30,888 30,888 29,888 11,900 

16-19 ม.ีค.66 30,888 30,888 30,888 29,888 11,900 

23-26 ม.ีค.66 30,888 30,888 30,888 29,888 11,900 

30 มคี.-02 เม.ย.66 31,888 31,888 31,888 30,888 11,900 

20-23 เม.ย.66 30,888 30,888 30,888 29,888 11,900 

11-14 พ.ค.66 30,888 30,888 30,888 29,888 11,900 

27-30 ก.ค. 66  31,888 31,888 31,888 30,888 11,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ

 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ Economy  รวมภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง คา่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ  ณ วันที ่ 1 ธค. 2565 
✓ คา่รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่อาหาร และคา่เขา้ชมตามระบรุายการ 
✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ ยกเวน้คนตา่งดา้ว 
✓ คา่ประกันอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,0000  บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์และผูท้ีเ่ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปี หรอื อาย ุ75-85 ปี 

ความคุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย และผูเ้ดนิทางอายเุกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง 
✓ คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 1ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
✓ คา่หอ้งพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง ในโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืในระดับเดยีวกัน 

 

 

คา่บรกิารรวม 

 

คา่บรกิารไมร่วม 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
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 หมายเหต ุ 
o พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมอ่นุญาตใหข้ึน้กระเชา้เพราะถอืเรือ่งความปลอดภัยเป็นหลกั ดังนัน้จะไมม่กีาร

คนืเงนิใดๆทัง้สนิ  
o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ยกเลกิโปรแกรมกระเชา้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรุง 
o บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใด ๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน 

การกอ่การจลาจล ความ   ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกหรอืเขา้ประเทศ เป็นตน้  
o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรม และสภาวะทางการ เมอืงโดยถอื

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
o บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
o บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้าย

เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
o หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
o บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ๆ 
o รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
o ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
o กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที่

ใหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
o หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ 

ทัง้สิน้ 
o   กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 
o  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น  หาผูร้่วมเดนิทาง  
o    **** ออกเดนิทางขัน้ต ่า 10 ทา่น (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
o    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวันเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
o การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอืรา้นรา้นจวิเวอรี ่ รา้นหยก(ฮวงจุย้)  รา้นบัว

หมิะ  รา้นผา้ไหม  แตไ่มไ่ดม้กีารบังคับซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข
ดังกลา่วแลว้ 

o เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิทีซ่ือ้มาเป็นต๋ัวกรุป๊ ดังนัน้ทีน่ั่งทางสายการบนิจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบรษัิทฯมส่ามารถทีจ่ะรอ้งขอไดว้า่จะขอทีน่ั่งโซนไหน และใน
บางครัง้ทีน่ั่งบนเครือ่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกันหมดกับคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ะพยายามอยา่งเต็มทีเ่ผือ่ทีจ่ะไดน่ั้งดว้ยกนักับคน
ในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรยีนมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน และโปรดเขา้ใจ 

 

ขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ผูโ้ดยสารทกุคนทีเ่ดนิทางจากประเทศไทย (หรอืมปีระวัตอิยูใ่นประเทศไทยในชว่ง 7 วันกอ่นเดนิ
ทางเขา้ฮอ่งกง และไดร้ับวัคซนี COVID19 อยา่งนอ้ย 2 เข็ม)  จะตอ้งเตรยีมเอกสารกอ่นเดนิทางและ
ปฏบิัตติามมาตรการดา้นสาธารณสขุของทางการฮอ่งกง ดงันี*้** 

กอ่นเดนิทางเขา้ฮอ่งกง 

1. หลักฐานการไดร้ับวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีไ่ดร้ับการรับรองโดยทางการฮอ่งกง ขัน้ต ่า 2 เข็ม 
(หมอพรอ้ม) 

2. แสดงผลตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นก าหนดเวลาเครือ่ง
ออก (โดยถา่ยผลการคูก่บัหนังสอืเดนิทาง) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

