
                 
 

 
 

สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัแห่งเอเชีย “THE VENETIAN” 

เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัเจา้แม่กวนอิม   

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร ์   

นัง่รถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนัน าโชค  วดัแชกงหมิว 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบนิหรู THAI AIRWAYS (TG) 
 

 

 
 

 
 
 

UPGRADE!! มาเกา๊ การนัตีพกัหรูระดบั 5 ดาว 

HOTEL LISBOA MACAU 

 
 
 



                 
 

 
 
 
 
 
 
 

COUNTDOWN!  ฮ่องกงการนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว ในพื้ นที่จดังาน  

“2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN CELEBRATION” 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ           

ก ำหนดกำรเดินทำง รำยละเอยีดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่ำน 

พัก

เด่ียว 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่ำนพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(ไม่เสริมเตยีง) 

  28-31 ธนัวาคม 2562 
ขาไป   TG600 (08.00-11.45) 

ขากลบั TG607 (20.45-22.40) 
   28,900  12,000 27,900 26,900 

  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 
ขาไป   TG600 (08.00-11.45) 

ขากลบั TG607 (20.45-22.40) 
   29,900  12,000 28,900 27,900 

 

HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-ส่ง 

รายการ เพิม่เงินท่านละ (บาท) 

OCEAN PARK 3,000 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต – 

  ฮ่องกง – มาเกา๊ 



                 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2  แถว D  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทและหัวหน้ำทวัร์คอยต้อนรับและ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสมัภำระในกำรเดินทำง 

08.00 น. น ำทุกทำ่นลัดฟ้ำสู่เกำะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่TG600 / บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

11.45 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ถึงสนำมบิน CHECK LAP KOK สนำมบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนัสมัย

 ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ผ่ำนพิธกีำรตรวจเอกสำรและสมัภำระในกำรเข้ำเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บา้นนองปิง” สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของฮ่องกงที่ต้ังอยู่บนเกำะลันเตำ 

โดยน ำท่ำนน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ำมเขำหลำยลูกที่มีควำมยำวถึง 5.7 กิโลเมตร โดย

เร่ิมขึ้ นกระเช้ำจำกสถำนีตุงซุงมุ่งหน้ำไปยังปลำยทำงที่หมู่บ้ำนนองปิง เล่ือนผ่ำนทะเลจีนใต้และวนอุทยำน

ลันเตำเหนือ รวมระยะเวลำ 25 นำท ีจำกมุมมองด้ำนบนขณะน่ังกระเช้ำลอยฟ้ำน้ัน ท่ำนจะสำมำรถมองเหน็

ทศันียภำพของสนำมบินนำนำชำติฮ่องกง ช่ืนชมทวิทศัน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกำะลันเตำ ที่

เตม็ไปด้วยภเูขำและควำมเขียวขจีของป่ำไม้ ตั้งแต่จำกใจกลำงเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้ำนนองปิงเลยทเีดียว  ทั้ง

ยังสำมำรถมองเหน็พระพุทธรูปทองสมัฤทธิ์ประทบักลำงแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จำกน้ันน ำท่ำนเดิน

ทำงผ่ำนหมู่บ้ำนนองปิง ซ่ึงจะมีร้ำนค้ำ ร้ำนขำยของฝำก ของที่ระลึกต่ำงๆ ตั้งอยู่เรียงรำยตลอดสองข้ำงทำง  

แล้วมุ่งหน้ำต่อไปยังทำงขึ้นบันได 268 ขั้น เพ่ือขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซ่ึงประดิษฐำนอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน

มำเป็นเวลำช้ำนำน มีควำมสงูเหนือระดับน ำ้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้ำงขึ้นจำกกำรเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 

200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสงู 34 เมตร รวมมูลค่ำในกำรก่อสร้ำงกว่ำ 60 ล้ำนเหรียญฮ่องกง องค์พระน่ังอยู่

บนฐำนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวำและแบพระหัตถ์ซ้ำยไว้บนตัก พระเนตรมองลงมำด้วยควำมเป่ียมเมตตำ 

 

 

   

 

 



                 
 

 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ห้ำง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์กำรค้ำในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของเหล่ำนักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้ำนค้ำ 

OUTLET ของเหล่ำแบรนด์ดังทั้งหลำยไว้อย่ำงครบครันกว่ำ 90 แบรนด์ อำทิเช่น MICHAEL KORS, 

COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, 

PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมำกมำย โดยยก

ขบวนกนัมำลดรำคำสงูสดุถึง 70% ให้ทำ่นได้เลือกช้อปอย่ำงเตม็อิ่ม 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  ( 2 ) 

 

 

 

 

 

 

  **แนะน าใหท่้านแบ่งสมัภาระใส่กระเป๋าใบเล็กพอเหมาะส าหรบัคา้งคืนทีม่าเกา๊ 1 คืน 

ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้โ่รงแรมทีฮ่่องกง** 
   

  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองมาเกา๊ โดยเรือเฟอรรี์ ่ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 เม่ือเดินทำงข้ึนสู่เกำะมำเกำ๊แล้ว น ำทำ่นเดินทำงเข้ำเชค็อินสู่ที่พักสุด Exclusive อัพเกรดพิเศษส ำหรับช่วงเคำท์

ดำวน์โดยเฉพำะ กับโรงแรมหรูระดับ 5 ดำว บนพ้ืนที่เสี่ยงโชคขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองมำเก๊ำ “CASINO 

LISBOA” พร้อมมอบอสิระทำ่นพักผ่อนตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 
 

  

 มำเกา๊พกัที ่:: HOTEL  LISBOA  MACAU   Tel. (+853) 2888-3888 

   2-4  Avenida de Lisboa, Macau www.hotelisboa.com    

วนัที่สอง     นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัเจา้แม่กวนอิม - โบสถเ์ซนตป์อล –  

  เซนาโดส้แควร ์- THE VENETIAN – มาเกา๊ – ฮ่องกง 

 

 

 

 

 



                 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( 3 )  

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงไปขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล ซ่ึงเป็นองค์เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทองสัมฤทธิ์ 

ประทบัยืนบนโคมทรงดอกบัว มีควำมสงู 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน องค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์น้ี มีช่ือเรียกอีกช่ือ

หน่ึงช่ือว่ำ เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งโปรตุเกส  เน่ืองจำกองค์ท่ำนถูกสร้ำงขึ้ นโดยกำรใช้สถำปัตยกรรมแบบ

ผสมผสำนระหว่ำงจีนกบัโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มำรี ซ่ึงโปรตุเกสสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับ

มำเกำ๊ในโอกำสส่งมอบเกำะมำเกำ๊คืนให้กับจีน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงน่ันเอง  นอกจำกน้ีภำยใต้รูปป้ัน

ขององค์เจ้ำแม่กวนอิมยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติควำมเป็นมำ และวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำง

องค์เจ้ำแม่กวนอิมองค์น้ีโดยละเอียดอีกด้วย จำกน้ัน น ำท่ำนแวะ ซ้ือขนมของฝากจากมาเกา๊ ประกอบด้วย 

ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนมผัวจ๋ำ ขนมเมียจ๋ำ หมูหวำนและหมูแผ่น  แล้วน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม 

ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในมำเก๊ำ สร้ำงข้ึนต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภำยในวัดมีแท่นบูชำสวยงำม 

ส ำหรับประดิษฐำนองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปป้ันทองลงรักของสำวกอีก 3 รูป นอกจำกน้ียังเป็นที่ประดิษฐำน

ขององค์พระพุทธรูปปำงนิพพำนประทบัอยู่ในดอกบัว น ำท่ำนนมัสกำรองค์เจ้ำแม่กวนอิมเก่ำแก่ที่มีอำยุ 600 

กว่ำปีในชุดเจ้ำสำวของจีนที่ตัดเยบ็ด้วยผ้ำไหมอย่ำงงดงำม จำกน้ัน น ำท่ำนเย่ียมชมซำกประตู โบสถเ์ซนตป์อล 

สร้ำงข้ึนเม่ือต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถำนที่ที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ ำเมือง

มำเก๊ำ แต่เดิมโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล 

ต่อมำในปี ค.ศ. 1835 ได้เกดิเหตุเพลิงไหม้อย่ำงรุนแรง ท ำให้คงเหลือเพียงซำกประตูโบสถ์ด้ำนหน้ำและบันได

ทำงเข้ำด้ำนหน้ำที่ยังคงควำมสง่ำงำม หลังจำกที่ได้มีกำรบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจำกน้ีด้ำนหลังโบสถ์

ยังมีกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงศำสนำขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบำทหลวงวำลิคนำโนซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์ รวมถึง

โครงกระดูกของชำวคริสต์ ญ่ีปุ่น เวียดนำม ที่เสยีชีวิตเม่ือครำวที่เกดิเพลิงไหม้คร้ังย่ิงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

จำกน้ัน พำท่ำนเดินต่อไปยัง เซนาโดส้แควร ์ย่ำนกำรค้ำที่ส ำคัญของมำเกำ๊หรือเซน็เตอร์พอยทม์ำเกำ๊ มีควำม

โดดเด่นของพ้ืนถนนที่ปูลำดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไป

ด้วยสถำปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่ำนเดินช้อป ชิม ชิลล์ ตำมอัธยำศัย  ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือเสื้ อผ้ำ

หรือสนิค้ำแบรนด์เนมได้ที่น่ี ไม่ว่ำจะเป็น ESPRIT, GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 



                 
 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไปสัมผัสควำมอลังกำรของโรงแรมที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองมำเกำ๊ เดอะเวเนเชี่ยน

(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซ่ึงต้ังอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่ำ โคไท เช่ือมระหว่ำงเกำะไทปำ 

และเกำะโคโลอำน พ้ืนที่ของรีสอร์ทมีขนำดรวมทั้งหมด 10.5 ล้ำนตำรำงฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง 

มีร้ำนค้ำแบรนด์เนมช้ันน ำกว่ำ 350 ร้ำนค้ำ และโดดเด่นด้วยเน้ือที่เพ่ือกำรเสี่ยงโชคซ่ึงรวมถึงโตะ๊เสี่ยงโชคกว่ำ 

800 โต๊ะ รวมถึงเคร่ืองเสี่ยงโชคอันล ำ้สมัยกว่ำ 1,500 เคร่ือง มีภัตตำคำรร้ำนอำหำรกว่ำ 20 แห่ง และศูนย์

ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่น่ัง มอบอิสระท่ำนเที่ยวชมและสัมผัสบรรยำกำศของเวนิสแห่งเอเชียไปกับ

ควำมบันเทงิที่ถูกเนรมิตข้ึนอย่ำงหลำกหลำย อำทเิช่น ล่องเรือกอนโดล่ำ ร้ำนขำยสินค้ำต่ำงๆ ร้ำนอำหำร หรือ

โชว์ต่ำงๆ ฯลฯ (กำรล่องเรือและชมโชว์ ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชมด้วยตัวทำ่นเอง)  

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่ภตัตาคารอาหารเย็น*** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  ( 5 )    

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอรรี์ ่ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 แล้วน ำทำ่นเดินทำงเข้ำเชค็อนิสู่ที่พักสดุสบำยกบัโรงแรมหรูระดับ 4 ดำว ใจกลำงเมืองฮ่องกง พร้อมมอบอิสระ

ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือหำกท่ำนต้องกำรชมทศันียภำพของเกำะฮ่องกงยำมรำตรีหรือเดินช้อปป้ิงเลือก

ซ้ือสนิค้ำ ทำ่นสำมำรถเร่ิมต้นเดินช้อป ชิม ชิลล์ ได้ตั้งแต่บริเวณด้ำนหน้ำโรงแรมได้ทนัท ี

 

 

 

 
 

 
 

ฮ่องกงพกัที ่::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel.com   

วนัที่สาม (นัง่รถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี (สูงสุด)– อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลรี ่– วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน - SYMPHONY  OF  LIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง  ( 6 ) 

 หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงโดย รถรางพคีแทรม ข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับ

ควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล จำกจุดน้ี ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตึกพีคทำวเวอร์ 

อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำงชัดเจน ตื่นตำตื่น

ใจกบัตึกระฟ้ำที่สงูตระหง่ำนและอำคำรต่ำงๆ ที่ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย อำท ิตึกเซน็ทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค์ 

และตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต้ังของธุรกจิช้ันน ำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ำยภำพกับวิวสวยสุดประทบัใจ และเลือกซ้ือของ

ที่ระลึกของฮ่องกงจำกร้ำนค้ำภำยในอำคำรเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันน้ัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มำดำมรุสโซ  ซ่ึง



                 
 

เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ ำลองเสมือนจริงของดำรำ นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงของฮ่องกงและทั่วโลก ให้เข้ำเย่ียมชม

อกีด้วย (ในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตัว๋เขา้ชมเอง) จำกน้ัน น ำท่ำนสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เร่ิมต้น

ขอพรกับ “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ปำงประทำนพรที่ชำวฮ่องกงเช่ือว่ำศักด์ิสิทธิ์มำก องค์ท่ำนมีควำมประณีต

งดงำมตั้งอยู่บนฐำนบัว ขอพรต่อกับ “เจ้ำแม่ทับทมิ” เพ่ือเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจและขอให้กำรเดินทำงทุกคร้ัง

ปลอดภัย พร้อมสักกำระขอพรเทพเจ้ำแห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” ที่เช่ือกันว่ำ หำกใครได้มำสัมผัสองค์ท่ำนจะ

ได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้ำน โดยเอำสองมือลูบจำกเครำท่ำนลงมำแล้วก ำมำใส่ในกระเป๋ำของตัวเอง เสมือนเป็น

เคลด็ว่ำให้เงินทองไหลมำเทมำสู่กระเป๋ำของเรำ แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้ำนข้ำงองค์ท่ำนแล้วก ำมำใส่กระเป๋ำของ

ตัวเองอีกคร้ัง  ส่วนท่ำนใดที่มีบุตรยำกหรือ แต่งงำนแล้วยังไม่มีบุตร ให้มำขอพร “องค์สังกัจจำย(องค์ Baby 

Buddha) ” จะประสบควำมส ำเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้ำม “สะพำนต่ออำยุ” ซ่ึงชำวฮ่องกงเช่ือกันว่ำกำรข้ำม

สะพำนน้ีจะสำมำรถต่ออำยุได้ เม่ือข้ำมสะพำนมำแล้วจะเป็นลำนกว้ำงที่เตม็ไปด้วยเซียนและเทพเจ้ำมำกมำย 

หน่ึงในน้ันคือ “องค์เทพจันทรำหรือเทพเจ้ำแห่งควำมรัก” องค์ท่ำนจะมีหนวดเครำยำวๆ ในมือท่ำนถือหนังสือ

เล่มใหญ่ ข้ำงๆองค์ทำ่นจะมีหินสดี ำก้อนโต ให้อธษิฐำนแล้วท ำกำรลูบก้อนหินเช่ือว่ำจะน ำพำให้พบคู่  ส่วนท่ำน

ที่มีคู่อยู่แล้วเม่ือไหว้ขอพรองค์ท่ำนแล้วกจ็ะช่วยให้ควำมรักมั่นคงและยำวนำน หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเย่ียมชม

โรงงำน ฮ่องกงจิวเวลรี่ (HKJ)  ต้นต ำรับงำนดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ข้ึนช่ือของฮ่องกง และได้รับรำงวัล

อนัดับเย่ียม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 7 ) 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หน่ึงในวัดดังของฮ่องกง 

ที่ประชำชนให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเน่ินนำน ด้ำนในศำลจะมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่ำนแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ ำ

วัดแห่งน้ี เช่ือว่ำองค์ท่ำนศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนโชคลำภ เสริมควำมเป็นสิริมงคล ปัดเป่ำเร่ืองร้ำยๆออกไป 

และวัดแห่งน้ี ยังเป็นสถำนที่ที่นิยมส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีกำรไหว้ขอพรจำกท่ำนแชกงน้ัน 

ท่ำนจะต้องเข้ำไปยืนอยู่เบ้ืองหน้ำรูปป้ันของท่ำน แล้วอธิษฐำนขอพรพร้อมกับมองหน้ำท่ำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ 

จำกน้ันให้ทำ่นท ำพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนัน าโชค" เพ่ือหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ำมำในชีวิต 

โดยควำมหมำยของใบพัดทั้งสี่ มีดังน้ี 

ใบที ่1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที ่3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา  ใบที ่4. คิดหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครั้ง เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมดงัประสงค ์

 

 

 

 

 

 



                 
 

หลังจำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงไปสกักำระขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน อีกหน่ึงวัดดังของฮ่องกง 

วัดแห่งน้ีมีเทพผู้ขึ้นช่ือและศักด์ิสิทธิ์ในกำรขอพรด้ำนสุขภำพพลำนำมัย โรคภัยไข้เจบ็ ทั้งสุขภำพของตัวเรำเอง 

คนในครอบครัว และคนที่เรำรัก ซ่ึงท่ำนจะได้พบเหน็ผู้คนมำกมำยน ำธูปพร้อมกับเคร่ืองบูชำต่ำงๆมำสักกำระ

และแก้บนเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียังมีอีกหน่ึงจุดสักกำระที่เป็นที่นิยมส ำหรับกำรขอพรในด้ำนควำมรัก คือ 

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลำงคือ องค์เทพอำวุโส ด้ำนซ้ำยเป็นเทพ

เจ้ำสำว ด้ำนขวำเป็นเทพเจ้ำบ่ำว โดยจะมีด้ำยสีแดงเช่ือมทั้ง 3 องค์ไว้ ส ำหรับวิธีกำรไหว้ขอพรเทพเจ้ำหยก

โหลวน้ัน ให้ท่ำนเร่ิมท ำน้ิวมือส ำหรับสอดด้ำยแดงตำมป้ำยก ำกับบอกวิธีกำรที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่

ส ำคัญที่สดุ คือ ห้ำมปล่อยให้ด้ำยหลุดมือเป็นอนัขำดจนกว่ำจะเสรจ็พิธี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 8 ) 
 

 

                    

  

  

 

 

 

 

 

 
  

 จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ปำกอ่ำววิคตอเรียเพ่ือชมกำรแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซ่ึงเป็นกำรแสดง

แสง สี เสียง กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่ำงๆทั้งในฝั่ง

ฮ่องกงและเกำลูนกว่ำ 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่ำงสว่ำงไสว ร่วมด้วยกำรยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดย

จะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลำ 20.00 น. และจะใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

  พิเศษส ำหรับค ่ำคืนส่งท้ำยปี ในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ท่ำนจะได้ร่วมนับถอยหลังส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่

ในสุดยอดงำนเฉลิมฉลองเคำทด์ำวน์ที่ย่ิงใหญ่แห่งเอเชีย “2020 HONG KONG NEW YEAR COUNTDOWN 

CELEBRATION” ที่ริมอ่ำววิคตอเรียแห่งน้ี และที่พิเศษย่ิงกว่ำกำรแสดงแสง สี เสียงน้ัน ท่ำนยังจะได้ชมกำรแสดง

พลุดอกไม้ไฟที่จะเริงระบ ำประสำนกบัท ำนองดนตรี เปล่งประกำยระยิบระยับสว่ำงไสวทั่วผืนฟ้ำเหนืออ่ำววิคตอเรีย

อย่ำงตระกำรตำ เสมือนเป็นค ำอวยพรปีใหม่ให้แก่ทำ่นและมหำนครแห่งน้ีอกีด้วย 

***ในวนัจดังานจะมีการปิดถนนนาธาน ตั้งแต่บริเวณดา้นหนา้โรงแรมไปจนถึงปากอ่าววิคตอเรีย  

ซ่ึงคุณลูกคา้สามารถเขา้ร่วมงานไดโ้ดยการเดินเทา้ ทั้งขาไปและขากลบั ไดอ้ย่างสะดวก 

โดยไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งการจราจรติดขดัค่ะ*** 

 จำกน้ัน น ำทำ่นเดินทำงกลับสู่ที่พัก พร้อมมอบอสิระทำ่นพักผ่อนตำมอธัยำศัย 



                 
 

ฮ่องกงพกัที ่::  PRUDENTIAL  HOTEL    Tel.  (+852) 2311-8222 

 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong www.prudentialhotel.com   

วนัที่สี ่   ชอ้ปป้ิงนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮ่องกง ( 9 ) 
 

 

ท่านทีซ้ื่อ OPTION สวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์พรอ้มรบั-ส่ง  หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปารค์ พรอ้มรบั-ส่ง 

ไกดจ์ะน าท่านเดินทางโดย รถโตโยตา้ ALPHARD 7 ทีน่ ัง่ (กรณทีีม่ีลูกคา้ซ้ือ OPTION 2-5 ท่าน) 

หรือ นัง่รถบสัเล็ก (กรณีทีม่ีลูกคา้ซ้ือ OPTION 6 ท่านข้ึนไป) ส่งท่านถึงหนา้ประตูพรอ้มนดัเวลารบักลบั 
 

ส่วนท่ำนที่ไม่ได้ซ้ือ OPTION เพ่ิม  น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนสำย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) 

มอบอิสระท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมตำมอัธยำศัย ซ่ึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นน้ี

ตั้งแต่ต้นจนสุดสำย ไม่ว่ำจะเป็น OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, DOLCHE & GABBANA, 

JOYCE, BURBERRY, DIOR, LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, 

GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU MIU, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเท้ำ เช่น 

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ ส่วนท่ำนที่ต้องกำรซ้ือสินค้ำประเภทน ำ้หอม เคร่ืองส ำอำงค์ 

ทำ่นสำมำรถซ้ือได้ที่ Duty Free Shop (DFS) 

*** อิสระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือ่เดินทางสู่สนามบิน*** 

20.45 น. ออกเดินทำงกลับโดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG607 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

22.40 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง ถึงทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รำยกำรทอ่งเที่ยวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของทำ่นเป็นส ำคัญ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  
 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะช้ันทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปล่ียนแปลงหรือต้องซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

 ค่ำภำษีสนำมบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่ำน ำ้หนักสมัภำระในกำรเดินทำง 30 กโิลกรัม / 1 ทำ่น 

 ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำรพักห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบุหรือเทยีบเทำ่ 

 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่ำรถรับส่งตำมสถำนทอ่งเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร 



                 
 

 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุอยู่ในรำยกำร  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม   
  

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด  

      (สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ จ ำกดัน ำ้หนักสมัภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กโิลกรัมต่อท่ำน ไม่จ ำกดัจ ำนวนช้ิน 

 ถือขึ้นเคร่ืองได้ทำ่นละ 1 ช้ิน และน ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมต่อทำ่น) 

 (กระเป๋ำที่มีขนำดเกนิ 24 น้ิว ทำ่นต้องเสยีค่ำระวำงน ำ้หนักบนเรือฮ่องกง-มำเกำ๊ 25 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขำ) 

 ค่ำภำษีน ำ้มัน,ค่ำภำษีสนำมบินในกรณีที่สำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมก่อนกำรเดินทำง  

 ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำซักรีด ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ พนักงำนเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงและค่ำแจ้งเข้ำ-ออก คนต่ำงด้ำวหรือเอกสำรอื่นๆ ที่พึงใช้  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%  

    (บวกรำคำเพ่ิมในกรณีที่ทำ่นต้องกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนำมบริษัท ห้ำงร้ำน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่ำธรรมเนียมมัคคุเทศกท้์องถิ่น 10 ดอลลำร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลำร์ฮ่องกง ต่อวันต่อทำ่น รวม 4 วัน เทำ่กบั 

80 ดอลลำร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ำยเทำ่กนั (ยกเว้นเฉพำะเดก็ทำรก) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสนิน ำ้ใจของทุกทำ่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 พำสปอร์ตไทยอำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน ถ่ำยเอกสำรส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตส่งแฟกซ์หรือสแกนส่งมำยังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกน ้ า หรือประทบัตราสญัลกัษณอื์่นใด นอกเหนือจากที่ทางราชการ

ก าหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   

 

 

***กรุป๊เดินทางวนัที ่ 28-31 ธ.ค. 2562 และ 29 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563***  

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า และ/หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
   

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 10 ทำ่นขึ้นไป ออกเดินทำง (มีหัวหน้ำทวัร์)  

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 4-9 ทำ่น ออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทวัร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับที่สนำมบินฮ่องกง) 

 คณะจองจ ำนวนผู้ใหญ่ 1-3  ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
 

 กรุป๊เดินทางวนัที ่ 28-31 ธ.ค. 2562 และ 29 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 ส ำรองที่น่ังพร้อมช ำระค่ำมัดจ ำท่ำนละ  

10,000 บาท  หำกยังไม่ช ำระค่ำมัดจ ำ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรจองของทำ่นไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่วำงมัด-

จ ำก่อน  **ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 15 วัน** 



                 
 

 กรุ๊ปจอยหน้ำร้ำนจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต ่ำ ผู้ใหญ่ 4 ทำ่นขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงใน

กรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ทำ่น 

 เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ในกำรเดินทำงเพ่ือกำร

ทอ่งเที่ยวเทำ่น้ัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกหนังสอืเดินทำงมีอำยุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สำมำรถเดินทำงได้) 

 กรณีที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

จลำจล  หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด  ก่อน

กำรเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจำก

ควำมประมำทของนักทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสญูหำยหรือช ำรุดอนัเนื่องมำจำกสำยกำรบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่นไม่เดินทำงพร้อมคณะ จะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันเดินทำง หรือคืนเงิน และไม่

สำมำรถเปล่ียนช่ือได้ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำบริกำรทัวร์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นน้ีทั้งหมดแล้ว 

 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 30 วันคืนค่ำมัดจ ำ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยำวอื่นๆ หรือช่วงเทศกำล รวมถึงกรุ๊ปเหมำส่วนตัว ที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ

สำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกกำรขำยจำกซีรีย์ทวัร์จะไม่มีกำรคืนมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รำยละเอยีดด้ำนกำรเดินทำงและรำคำ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น  หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทั้งน้ีกำรขอสงวนสทิธิ์ดังกล่ำวทำงบริษัทจะยึดถือและค ำนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ควำมปลอดภัยของทำ่นผู้มีเกียรติ  ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงช ำระค่ำมัดจ ำ เพ่ือประโยชน์ของตัวทำ่นเอง 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้ าพาในการเดินทางครั้งนี้ ค่ะ 
 


