
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮ่องกง สุดคุม้ 3 วนั 2 คืน 

5 – 7 เมษายน  2562  
 

บินตรงเชียงใหม่ 
 

ฮ่องกงสุดคุ้ม ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  
แก้ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง  สักการะพระใหญ่  

ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านจิมซาจุ่ย ซิตี้เกต เอาท์เลต Citygate Outlets  
จัดเต็ม !! ซีฟู๊ดแบบสดๆ อ่ิมอร่อยไม่รู้ลืม ท่ีหมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun  

อาทิ หอยงวงช้างหม้อไฟซาชิมิ กุ้งมังกรอบเนย ก้ังทอดกระเทียม หอยเป๋าฮือ้สดนึ่งซีอิ๊ว ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว และอีกหลายเมน ู

พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง 

เลือกซื้อ Option Tour ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  

 

 
 



 
 

 
 
 

ไฮไลท์รายการ  
 ขึ้นกระเช้า Ngong Ping ชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่หลิน  
 ชมวิวเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรียพอย  
 ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย  
 แก้ชงหมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว  
 ช้อปิ้งจุใจที่ City Gate Outlet และ ย่านจิมซาจุ่ย  
 พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง   
 จัดเต็ม!! ซีฟู๊ดแบบสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun  
 เลือกซ้ือ Option Tour HONGKONG DISNEYLAND  

 

 ก าหนดการเดินทาง : 5 – 7 เมษายน  2562  
5 เมษายน 62 เชียงใหม่ – ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง – ซิต้ีเกท เอาท์เลต – วัดหวังต้าเซียน – อาหารทะเลหมู่บ้าน

ชาวประมง หลี่หยุ่นหมุน  
04.00 น.     คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ณ อาคาร ฝ่ังผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) 

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทโกลเบิลทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

06.00 น.       โดยสายการการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD515  บินตรงจากเชียงใหม่สู่เกาะฮ่องกง  (อาหารบริการบน
เคร่ือง)  

09.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงท่ีทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  

 น าคณะเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า “หมู่บ้านนองปิง”  โดยน าท่าน นั่งกระเช้า
ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยัง
ปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเล่ือนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนื อ ในเวลา 20  นาที จาก
กระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจาก
เกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะท่ีเต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึง
หมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา  ท้ังยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก  
จากนั้นพาท่านเดินผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝากของท่ีระลึกหลายประเภท  แล้วพา
ท่านเดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่ คู่กับวัดโป๋หลิน เหนือ
ระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 
เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระ
หัตถด้์านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา   

21,900.- 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านช้อปป้ิง ณ ซิต้ีเกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังท้ังหลายไม่

ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคา
มากถึง 40 - 70% ให้ท่านได้เลือก ช้อปป้ิงจนกว่าจะถึงเวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  

 จากนั้นน าท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้
ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดท่ี
ชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดท่ีโด่งดังท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ต้ังแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และ
หลังคาสีทองเหลืองอร่าม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า พิเศษ !! เมนูซีฟู้ดหลากหลายชนิด ที่หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุน ฮ่องกงขึ้นช่ือ
ในด้านของอาหารทะเลสดๆ โดยชาวฮ่องกงเช่ือว่าการรับประทานอาหารทะเลให้อร่อยนั้น วัตถุดิบท่ีน ามา
ประกอบอาหารจะต้องยังมีชีวิตอยู่  
ล้ิมลอง : หอยงวงช้างหม้อไฟ, กุ้งมังกรอบเนย, กั้งมังกรทอดกระเทียม, หอยเป๋าฮื้อนึ่ง, หอยเชลล์, ปลาเก๋า
นึ่งซีอิ๊ว, ปลาหมึกทอดเกลือ, ปูทอดตังเก ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Best Western Grand Kowloon Hotel หรือ เทียบเท่าในย่านช้อปป้ิง  
 

6 เมษายน 62 อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์ฮ่องกงดิสน์แลนด์  
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
 *** อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อมิให้เป็นการขัดความส าราญในการช้อปปิ้งหรือท ากิจกรรมต่างๆของท่าน  *** 
หรือเลือกซ้ือ Option tour  

1. ฮ่องกงดิสนีย์แลน์ รวมรถ รับ – ส่ง  10.00 – 17.00 น.    
ผูใ้หญ่ท่านละ     4,000   บาท 
**ไม่มีราคาเด็ก 

หมายเหตุ – ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น  



 
 

 
 
 

 *** ประกาศ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ งดการแสดงดอกไม้ไฟ โดยไม่มีก าหนดเพื่อปรับปรุงปราสาทเจ้าหญิงนิทรา *** 
 ที่พัก  โรงแรม Best  Western  Grand Kowloon  หรือเทียบเท่า    
 
7 เมษายน 62 Victoria Viewpoint – เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์   
  โรงงานฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี – วัดแชกงหมิว    
เช้า รับประทานเช้า บริการท่านด้วยเมนู ต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ Victoria Viewpoint ของเกาะฮ่องกงและเกาลูน สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน 

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีค ทาวเวอร์ อาคาร
รูปร่างครึ่งวงกลมท่ีมีเอกลักษณ์เด่นท่ีสุด ชมเกาะฮ่องกงและ
เกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน  ท้ังนี้ยังต่ืนตากับตึกระฟ้าท่ีสูง
ตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ 
ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นท่ีต้ังของ
ธุรกิจช้ันน าของฮ่องกง  พร้อมท้ังถ่ายภาพอันสวยงามน่า
ประทับใจ   จากนั้นน าท่าน นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์
เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักด์ิสิทธิ์
จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกันว่าถ้าใครมาขอก็มัก
สมหวังทุกครั้งไป   

 
 

 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงานฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี  ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับ
เย่ียม และเลือกซื้อ  “ปี่เซ๊ียะ” จากร้านหยก ท่ีมีช่ือเสียงชาวจีนเช่ือว่าจะน าโชคลาภเงินทองมา  ให้พร้อมท้ัง
คอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีท่ีแล้วเดิมท่ีวัดนี้เป็นวัดเล็ก 

ๆ เป็นวัดท่ีเก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 
บนเนื้อท่ี 50,000ตารางฟุต ด้านในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทาง ด้านข้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนท่ีเข้าวัดแชกงจะต้อง



 
 

 
 
 

หมุนกังหัน หรือท่ีเรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไป โดย
ความหมายของใบพัดท้ังส่ีดังนี้ 
ใบท่ี 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบท่ี 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 
ใบท่ี 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบท่ี 4. คิดหวังส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 
และก่อนท่ีท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล   
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันท่ีจุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

16.45 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสารสายการบิน ฮ่องกงเอกซ์เพรส เท่ียวบินท่ี UO 753 บินตรงกลับสู่เชียงใหม่ 
(ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*********************** 

อัตราค่าบริการ  เดินทาง   20   ท่านขึ้นไป  
ผู้ใหญ่พักคู่      ท่านละ  21,900  บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 11 ปี เสริมเตียง   ท่านละ  19,900  บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 11 ปี ไม่เสริมเตียง  ท่านละ  17,900  บาท 
พักเด่ียว     จ่ายเพิ่ม    5,000  บาท  
หมายเหตุ –  หากเดินทางน้อยกว่า  20 ท่าน บริษัทไม่สามารถใช้ราคานี้ได้  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป – กลับช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง เส้นทางตามท่ีระบุในรายการ 
2.ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ  2 ท่าน  
5.อาหารตามท่ีระบุในรายการ , บัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , พาหนะน าเท่ียว ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6.มัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขการประกันภัย) 
8.น้ าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
2.อาหารกลางวันวันท่ี 2 ของรายการ  
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
4.ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จก ากับภาษี)  
6.ค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่ฮ่อกง 60 เหรียญฮ่องกง /ท่าน/ทริป   
 
เง่ือนไขการช าระเงิน : กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกหลังมัดจ ำแล้ว ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจ ำได้ไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังส้ิน  
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 45 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของค่ำทัวร์  
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 100 % ของค่ำทัวร์  
- ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงในช่วงเทศกำล บำงสำยกำรบิน มีกำรกำรันตรีมัดจ ำท่ีนั่งสำยกำรบิน และ มัดจ ำโรงแรมท่ีพัก 

จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ ท่ีได้ช ำระมำแล้วไม่ว่ำในกรณีใดๆ  
หมายเหตุ : 1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด 
ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนท้ังหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาได้
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
            2.  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน 
และ โรงแรมท่ีพักได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 


