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รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน เสน้ทาง เท่ียวบินท่ี เวลาเดินทาง              

Emirates Airline 
BKK-HKG EK384 14.05-18.05 

HKG-BKK EK385 21.50-23.45 

แพคเกจรวมอะไรบ้าง 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบิน Emirates 

โรงแรมที่พกั 2 คืน 

น า้หนกักระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง ทา่นละ 30 กก. 
บริการอาหารบนเคร่ือง ทัง้ขาไป และกลบั 

ฟรีรถรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 

City Tour คร่ึงวนั โดยไกด์บรรยายไทย 

        ทวัร์พระใหญ่ลนัเตา 

        อาหาร ติ่มซ า 1 มือ้ 

แพคเกจฮ่องกงตัว๋เครือ่งบิน 

พรอ้มท่ีพกั 3 วนั 2 คืน 

*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่งของโรงแรม 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก กรงุเทพ-ฮอ่งกง 

11.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. 
18.05 น. 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Emirates อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 (ลกูคา้ท า
การเช็คอนิเอง) 

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

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 
ถงึทา่อากาศยานใหม ่ฮอ่งกงอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรพ์อรต์ (Chek Lap Kok) ลงทนุดว้ยเงนิจํานวน
มหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ หลังจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B  จดุนดัพบ บรเิวณ Row1 14 (แสดง 
Voucher Hotel ) ใหเ้จา้หนา้ที ่
จากนัน้เจา้หนา้ที ่นําทา่นเดนิทางโดยรถโค๊ชตามเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั  ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ 
(TSING MA BRIDGE)ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  
กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม
ทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงตลอดเสน้ทาง (ระหวา่งน าทา่นไปสง่โรงแรม เจา้หนา้ทีจ่ะนดัหมายส าหรบัซติ ี้

ทวัรใ์นวนัรุง่ข ึน้) 
ทีพ่กั Panda Hotel / Silka Far East Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง กรงุเทพ-วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน- Jewelry Factory และรา้นสมนุไพร-พระใหญล่นัเตา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 
นําทา่นสู ่วดักงัหนั หรอื วดัแชกง เป็นวดัเกา่แก ่คนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก
ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีน
ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วง
ไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4
ใบพัด คอืพร 4 ประการ ไดแ้ก ่สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทอง
ไหลมาเทมา จากนัน้นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน ซึง่เป็นวดัทีม่คีวามงดงาม
ดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ ชาวฮอ่งกงเชือ่วา่มเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมผีูค้น
มากมายทีนํ่าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ วดั
แหง่นีค้นไทยนยิมมาสกัการะขอพรเป็นจํานวนมากทีล่านบชูาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถงึคนสงูวัยเขยา่เซยีมซกีราบไหว ้
ขอพรกนั หลังจากนัน้จะนําทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry 
Factory และรา้นสมนุไพร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง ทา่นจะไดพ้บกบั พระใหญ่
หรอืเรยีกวา่ พระพุทธรปูเทยีนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผา 
องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้องคพ์ระทําจากทองสมัฤทธิห์นัก 250 ตัน สงู 
34 เมตร น่ังอยูบ่นฐานกลบีบวั ยกพระหัตถข์วาและแบพระหัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมา
เหมอืนดังวา่กําลังประทานพรใหแ้กผู่ท้ีไ่ปกราบไหว ้หากตอ้งการสมัผัสกบัองคพ์ระแบบใกล ้ๆ  ตอ้งเดนิเทา้ขึน้

http://bit.ly/2NMk5YE
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บนัได 268 ขัน้ ตลอดการเดนิขึน้บนัไดจะมจีดุแวะพัก เมือ่ถงึดา้นบนแลว้จะเห็นววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงได ้
อยา่งชดัเจน ถา้เราสงัเกตใหด้ตีรงบรเิวณฐานบวัแตล่ะกลบี จะมกีารสลักชือ่ของเศรษฐผีูม้จีติศรัทธา รว่ม
บรจิาคในการสรา้งองคพ์ระใหญ ่อยา่งไรก็ตาม การทีจ่ะมชีือ่เราปรากฏบทกลบีบวัแตล่ะกลบีได ้ก็ตอ้งแลกมา
ดว้ยการบรจิาคเงนิขัน้ตํา่ถงึ 1 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง บนเกาะลันเตาทา่นสามารถเทีย่วชม หมูบ่า้นวฒันธรรม
นองปิง (Ngong Ping Village)ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้
มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและ
วัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
จากนัน้นําทา่นสง่ยา่นจมิซาจุย่อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีศ่นูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY 
หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ยา่น Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกี
เกอืบ 50 รา้น พรอ้มสนิคา้แบรนดด์ังมากมาย อาทMิARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 
FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจาก
ทั่วทกุมมุโลก 
อสิระอาหารกลางวนั และค า่ ลกูคา้เดนิทางกลบัโรงแรมดว้ยตนเอง 
ทีพ่กั Panda Hotel / Silka Far East Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม อสิระตามอธัยาศยั-ฮอ่งกง-กรงุเทพ 

 
21.50 น. 
23.15 น. 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง 
ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิEmirates เทีย่วบนิที ่EK385 
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

แพคเกจ ฮ่องกง แฮปป้ี EK 3 วนั 2 คืน 

(ตัว๋เครือ่งบิน + รถรบัสง่สนามบิน + โรงแรม ซิต้ีทวัร)์ 

ราคาแพคเกจส าหรบัผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งค ู่ ราคาต่อท่าน 

กรณีเด็กพกัแบบมีเตียง ราคาเท่ากบัผ ูใ้หญ่ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

พักเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

ราคาเด็ก 
มเีตยีง 

ราคาเด็ก ไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น 

09-11 ก.ย. 61 ฿10,900 ฿4,900 ฿10,900 ฿9,900 

13-15 ก.ย. 61 ฿12,900 ฿4,900 ฿12,900 ฿11,900 

15-17 ก.ย. 61 ฿12,900 ฿4,900 ฿12,900 ฿11,900 

23-25 ก.ย. 61 ฿10,900 ฿4,900 ฿10,900 ฿9,900 

05-07 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 

07-09 ต.ค. 61 ฿11,900 ฿4,900 ฿11,900 ฿10,900 

11-13 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 

13-15 ต.ค. 61 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

฿16,900 ฿4,900 ฿16,900 ฿15,900 

14-16 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 

19-21 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 

25-27 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 

26-28 ต.ค. 61 ฿13,900 ฿4,900 ฿13,900 ฿12,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
1. ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ (ชัน้ประหยดั) และคา่ภาษีสนามบนิ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 
2. ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น ตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ **กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบาย
ของตัวทา่นเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก** 
3. อาหารตามทีร่ะบ ุ
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนรายการ 
5. ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดแูลวันทีม่ซีติีท้ัวร ์
6. รถรับสง่ สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ และซติีท้วัร ์แบบ Seat In Coach 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี และทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
2. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
3. น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
4. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณทา่นละ 60 HKD/ทรปิ/คน 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
เงือ่นไขส าคญั 
1. กําหนดการเดนิทาง ตามทีร่ะบ ุ
2. แจง้จองพรอ้มชือ่ผูเ้ดนิทาง และเบอรต์ดิตอ่กลับ 
3. ชาํระคา่ทัวรย์อดเต็มเพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 
4. หลังจากไดรั้บการคอนเฟิรม์ และชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้และในกรณียกเลกิขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ 
5. สําหรับซติีท้ัวรว์ันที ่2 ของการเดนิทาง ตอ้งเดนิทางตามโปรแกรม ไมส่ามารถตดัรายการใดออก หรอืรฟัีนเงนิคนืได ้
6. กรุ๊ปออกเดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป 
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OPTIONAL 

รายการ ผูใ้หญ ่ เด็ก(03-11 ปี) 
ผูส้งูอาย ุ
(65 ปีข ึน้) 

Disneyland Ticket 1 Day (ต ัว๋อยา่งเดยีว) 2,700 2,200 800 

Disneyland Ticket 1 Day + รถรบัสง่ ไป-กลบั 3,200 2,600 1,300 

Disneyland Ticket 2 Day (ต ัว๋อยา่งเดยีว) 3,400 2,600 1,200 

Disneyland Ticket 2 Day + รถรบัสง่ ไป-กลบั 3,900 3,200 1,600 

Ocean Park 1 Day (ต ัว๋อยา่งเดยีว) 1,950 1,050 1,950 

Macau Day Tour+อาหารกลางวนั  
(ไกดพ์ูดองักฤษ) 

3,900 3,900 3,900 

รายการ : 08.00 น. ไกดร์บัจากโรงแรม สง่ทา่เรอื(น ัง่เรอืไปเอง ไกดท์อ้งถิน่ทีม่ารอรบัทีม่าเกา๊) วดัอามา่ / เจา้
แมก่วนอมิรมิทะเล / โบถสเ์ซนตป์อล / เซนาโด ้สแควร ์/ รา้นชอ้ปป้ิง / ทานอาหารกลางวนั / เวเนเชยีน จบ
รายการลกูคา้เดนิทางไปทา่เรอื และกลบัโรงแรมเอง (รวมเรอืเฟอรี ่2 เทีย่ว) 

หมายเหต ุ

 บตัรดสินยีแ์ลนด+์รถรบัสง่ บรกิารเฉพาะโรงแรมในแพคเกจเทา่น ัน้ และขากลบัใหบ้รกิารหลงัจบพลเุทา่น ัน้ 
(สลบัรายการเป็น ดสินยีแ์ลนด ์วนัทีส่องของการเดนิทาง ซติ ีท้วัรว์นัทีส่ามของการเดนิทาง และตดัพระใหญ่
ลนัเตาออก) 
 บตัรโอเชีย่นปารค์+รถรบัสง่ 1 เทีย่ว บรกิารเฉพาะขาไปจากโรงแรมในแพคเกจเทา่น ัน้ (สลบัรายการเป็น 
โอเชีย่นปารค์ วนัทีส่องของการเดนิทาง ซติ ีท้วัรว์นัทีส่ามของการเดนิทาง และตดัพระใหญล่นัเตาออก) 

 ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและคนืเงนิ ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัคา่เงนิแตล่ะวนั 
 


