
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12169 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาบนิ 

ET 608 สวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง 11.55-15.40 

ET 609 ฮอ่งกง - สวุรรณภมู ิ 22.40-00.20 

ฮอ่งกง นองปิง เทา่น ัน้ 
สกัการะ ขอพร  5 สิง่ศกัสทิธิ ์ของฮอ่งกง 



เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล / เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ(ฮงฮ า) 

วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

พระใหญน่องปิง ฟร ีน ัง่กระเชา้ 

พกัฮอ่งกง เนน้ 2 คนื โรงแรม 4 ดาว 

ลิม้ลอง ต ิม่ซ าตน้ต ารบัฮอ่งกง และ หา่นยา่ง  

สายการบนิ Ethiopian Airline /เครือ่งใหม ่Boing 787 Dreamliner 

พเิศษสดุๆ กระเป๋าโหลด  46 ก.ก. ( 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. )  
 

โปรแกรมการเดนิทาง        พฤษภาคม-มถิุนายน 62  

วนัแรกของการเดนิทาง              กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง– เลดีม้ารเ์ก็ต 

08.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W 

สายการบนิ Ethiopian Airline  ประต ู10 โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.55 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Ethiopian Airline   เทีย่วบนิที ่ET 608  

 [บรกิารการอาหารรอ้นบนเครือ่ง+เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่]  

 เครือ่งใหม ่Boeing 787 Dreamliner เครือ่งใหมก่ ิก๊ 

 

 

 

  

 

 

15.40 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong Kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่านเส ้นทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่าน

สะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอ

สเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง  

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night 

Market ไมไ่ดม้ขีายเฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แตม่ขีองขายทกุสิง่อยา่ง เป็นจุดหมายทีท่กุคนตอ้ง

ไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตัวกนักวา่ 100 รา้น 

ตลาดแหง่นี ้มทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งประดับราคาถกู

ส าหรับสตรทีกุวัย จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืวา่มชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกงเพราะทีน่ี่มี

ทัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครือ่งประดับ, เครือ่งส าอาง, ของตกแตง่บา้น, ของเลน่ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่4**** 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ฮงฮ า - วดัหวงัตา้เซยีน –วดัแชกงหมวิ – 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่– รา้นหยก – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (1) 

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ย

คุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Homหรอื 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ด ้

สวยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูา

ขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ี่แมน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไป

ในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับ

เซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวน

เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่

ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลบัไปท าบญุ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วัดหวอ่งไทซนิ ปัจจบุันถอืเป็นวัดของลัทธเิตา๋ทีม่คีน

มากราบไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดง

ขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมี

ความแมน่ย าในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหนัลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและ

โรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเรือ่งธุรกจิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหา่นยา่ง  (2) 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดบั

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, ก าไล 

ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กงัหนั 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จีก้ังหนั  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหนัทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้มา

ในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวังสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

จากนัน้ น าทา่นชม รา้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล ้าคา่ 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอ

พรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่บัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูก

ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป.. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, 

Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole 

ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่4**** 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       กระเชา้นองปิง – CITYGATE OUTLET MALL – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (3)  

จากนัน้ น าทา่นน่ังกระเชา้นองปิงเพือ่ขึน้ไป

นมัสการพระใหญ่ไดท้ี ่วัดโป่วหลนิ หรอื

นยิมเรยีกวา่พระใหญ่ลันเตา องคพ์ระ

สรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 

แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องค์

พระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่ง

บรเิวณทะเลจนีใตจ้ากนัน้อสิระใหท้า่นได ้

สมัผัสกับหมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง ให ้

ทา่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 

และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 

บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บ

ความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่ง

ความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว ไหวข้อสุขภาพ 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อัธยาศัย พบกบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลาย

ยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่นไดจั้บจ่ายกันไดอ้ยา่งจุใจ 

อาหารกลางวนัและอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

22.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Ethiopian Airline เทีย่วบนิที ่ET 609 

00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

พฤษภาคม 2562   
8-10 พฤษภาคม 10,999 5,900 

13-15 พฤษภาคม 9,999 5,900 

15-17 พฤษภาคม 10,999 5,900 

20-22 พฤษภาคม 11,999 5,900 

22-24 พฤษภาคม 11,999 5,900 

27-29 พฤษภาคม 10,999 5,900 

29-31 พฤษภาคม 10,999 5,900 

มถินุายน 2562   
3-5 มถิุนายน 10,999 5,900 

5-7 มถิุนายน 9,999 5,900 

10-12 มถินุายน 10,999 5,900 

12-14 มถินุายน 9,999 5,900 

17-19 มถินุายน 10,999 5,900 

19-21 มถินุายน  10,999 5,900 

24-26 มถินุายน 10,999 5,900 

26-28 มถินุายน 9,999 5,900 

โปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก  

 ราคาเด็กทารก 5,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั***  

-เก็บทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู-ิ 

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 
 



 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. รวม 46 ก.ก.  (จะรวมน า้หนกักนั

ไมไ่ดเ้ชน่ 1 ใบ หนกั 40 ก.ก. ) 

2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิ

เตยีงได ้ 

3.คา่อาหาร เชา้ 2 มือ้ กลางวนั 1 มือ้ 

4.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

5.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง 1,500 บาท/ทา่น เก็บทีส่นามบนิสุวรรรภูม ิ

2.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

3.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจาก

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลูกคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

4.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซี่าคนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศจนี   

5.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

สิง่ท ีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 



1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  2 รา้นหลกัๆ คอื 1. รา้นจวิเวอรร์ี ่2. รา้นหยก 

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชนข์อง   

ทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กและผูใ้หญร่าคาเทา่กนั 

4. เมือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได้

ทกุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหมู หรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เมือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัง้หมด 

เง ือ่นไขการจา่ยเงนิ 
1.โปรดช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายุเหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  

2.ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 20 วนั 

 

 

 

 

 


