
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

แพคเกจรวมอะไรบาง 

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮองกง สายการบิน Emirates 

โรงแรมที่พัก 2 คืน 

น้ําหนักกระเปาโหลดใตเครื่อง ทานละ 30 กก. 

บริการอาหารบนเครื่อง ท้ังขาไป และกลับ 

ฟรีรถรับ-สง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 

City Tour ครึ่งวัน โดยไกดบรรยายไทย 

        ทัวรพระใหญลันเตา 

        อาหาร ติ่มซํา 1 มื้อ 

แพคเกจฮองกงตั๋วเครื่องบิน 

พรอมที่พัก 3 วัน 2 คืน 

*ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง ขึ�นอยูก่บัหอ้งวา่งของโรงแรม 



 
 

 

สายการบิน เสนทาง เที่ยวบินที่ เวลาเดินทาง             

Emirates Airline 
BKK-HKG EK384 14.05-18.05 

HKG-BKK EK385 21.50-23.45 

ตารางการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ-ฮองกง 

11.30 น. 

 

14.00 น. 

18.05 น. 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน Emirates อาคารผูโดยสารขาออกชัน้ 4 (ลูกคาทําการเช็คอินเอง) 

ออกเดนิทางสูฮองกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384 

ถึงทาอากาศยานใหม ฮองกงอินเตอรเนชั่นแนลแอรพอรต (Chek Lap Kok) ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวมแสนลานดวยการถมทะเลเปนเกาะขนาดมหึมาเพือ่

สรางสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit B  จุดนัดพบ บริเวณ Row1 14 (แสดง Voucher Hotel ) 

ใหเจาหนาที ่

จากนั้นเจาหนาที่ นําทานเดนิทางโดยรถโคชตามเสนทางไฮเวยอันทันสมัย  ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE)ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตและรถไฟ

ที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกวา 2.2  กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมทวิทัศนของเกาะ

ฮองกงตลอดเสนทาง (ระหวางนําทานไปสงโรงแรม เจาหนาที่จะนัดหมายสําหรับซิตีท้ัวรในวันรุงขึ้น) 

ที่พัก Panda Hotel / Silka Far East Hotel หรือเทียบเทา 

ว ันที่สอง กรุงเทพ-วัดแชกง-วัดหวังตาเซ ียน- Jewelry Factory และรานสมุนไพร-พระใหญลันเตา 

เชา ไรับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ ํา) 

นําทานสู ว ัดกังหัน หรือ ว ัดแชกง เปนวดัเกาแก คนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลวจะตองไป

หมุนกังหนันําโชคที่ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมนุเวียนชวีิตของเราและครอบครัวใหมีความเจรญิกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมี

เคราะหรายก็ถอืวาเปนการชวยหมนุปดเปาเอาสิ่งรายและไมดอีอกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ ไดแก สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทาง

ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากนั้นนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซยีน ณ วัดหวังตาเซยีน ซึ่งเปนวัดทีม่ีความงดงามดวยอาคารที่ตกแตง

แบบจีนโบราณ ชาวฮองกงเชือ่วามเีทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จะมีผูคนมากมายทีน่ําธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตางๆ ตั้งแตเรือ่งความรกัไปจนถึง

ฤกษมงคลในการทําธุรกิจ วัดแหงนี้คนไทยนิยมมาสกัการะขอพรเปนจํานวนมากที่ลานบชูาจะเหน็คนหนุมสาว จนถงึคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน หลังจากนั้นจะนําทาน

ชมโรงงานทีม่ีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory และรานสมุนไพร 

จากนั้นนาํทานเดนิทางสู เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง ทานจะไดพบกับ พระใหญหรอืเรียกวา พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha 

Statue) ที่ตั้งตระหงานอยูบริเวณรมิหนาผา องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต องคพระทําจากทองสัมฤทธิ์หนกั 250 ตัน สูง 34 เมตร นัง่

อยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรจองมองลงมาเหมือนดังวากําลังประทานพรใหแกผูที่ไปกราบไหว หากตองการสมัผัสกับ

องคพระแบบใกลๆ ตองเดินเทาขึ้นบันได 268 ขั้น ตลอดการเดนิขึน้บันไดจะมีจุดแวะพัก เมื่อถึงดานบนแลวจะเหน็วิวทิวทัศนของเกาะฮองกงไดอยางชัดเจน ถาเราสังเกต

ใหดีตรงบริเวณฐานบัวแตละกลีบ จะมกีารสลักชื่อของเศรษฐีผูมีจติศรทัธา รวมบรจิาคในการสรางองคพระใหญ อยางไรก็ตาม การที่จะมีชือ่เราปรากฏบทกลีบบัวแตละ

กลีบได ก็ตองแลกมาดวยการบริจาคเงินขัน้ต่ําถึง 1 ลานเหรียญฮองกง บนเกาะลนัเตาทานสามารถเที่ยวชม หมูบานว ัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village)ใหทาน

ไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บรเิวณหมูบานจําลองแหงนีท้านจะไดพบความสนกุที่สามารถผสมผสานระหวางความเจรญิและ

วัฒนธรรมดั้งเดมิไวไดอยางลงตัว 

จากนั้นนาํทานสงยานจิมซาจุยอิสระใหทานชอปปงที่ศนูยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาที่ใหญทีสุ่ดแหงหนึง่ยาน Tsim Sha Tsuiที่มีรานคาแบรนด

ดังกวา 700 ราน รานอาหารอีกเกอืบ 50 ราน พรอมสนิคาแบรนดดังมากมาย อาทMิARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000เปนตน หรอืชอปปงที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสนิคาทีม่ีชื่อเสียงจากทั่วทกุมมุโลก 

อิสระอาหารกลางวัน และค่ํา ลกูคาเดินทางกลับโรงแรมดวยตนเอง 

ที่พัก Panda Hotel / Silka Far East Hotel หรือเทียบเทา 

ว ันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย-ฮองกง-กรุงเทพ 

 

21.50 น. 

23.15 น. 

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนานาชาติฮองกง 

ออกเดนิทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินEmirates เที่ยวบินที ่EK385 

เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 



 
 

 

แพคเกจ ฮองกง แฮปป EK 3 ว ัน 2 คืน 
(ตั๋วเครื่องบิน + รถรับสงสนามบิน + โรงแรม ซิตี้ทัวร) 

ราคาแพคเกจสําหรับผูใหญ พักหองคู ราคาตอทาน 

กรณีเด็กพักแบบมีเตียง ราคาเทากับผูใหญ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองคู)  

พักเดี่ยว 

จายเพิ่ม 

ราคาเด็ก 

มีเตียง 

ราคาเด็ก ไมมีเตียง 

พักกับผูใหญอีก 2 ทาน 

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 

วันคลายวันสวรรคต 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 



 
 

 

อัตราคาบริการรวม 

1. ตั๋วเครือ่งบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) และคาภาษีสนามบิน เสนทาง กรุงเทพฯ-ฮองกง-กรุงเทพฯ 

2. ที่พัก 2 คืน หองละ 2 ทาน ตามที่ระบุหรือเทียบเทา **กรณุาระบุลกัษณะหองที่คุณตองการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทานเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมีการระบุ ทาง

บริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก** 

3. อาหารตามทีร่ะบ ุ

4. คาเขาชมสถานที่ตามระบุในรายการ 

5. ไกดทองถิน่พูดไทย ดูแลวันที่มีซิตีท้ัวร 

6. รถรับสง สนามบนิ-โรงแรม-สนามบิน และซิตี้ทัวร แบบ Seat In Coach 

อัตราคาบริการไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด และที่ไมไดระบุในรายการ 

2. ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  

3. น้ําหนกักระเปาสมัภาระ ที่หนักเกนิสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ทิปไกดและคนขับรถประมาณทานละ 60 HKD/ทริป/คน 

5. คาทําหนังสอืเดนิทาง  

เงื่อนไขสําคัญ 

1. กําหนดการเดินทาง ตามทีร่ะบ ุ

2. แจงจองพรอมชือ่ผูเดินทาง และเบอรติดตอกลับ 

3. ชําระคาทัวรยอดเตม็เพือ่ยืนยันการเดินทาง 

4. หลังจากไดรับการคอนเฟรม และชําระเงนิแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได และในกรณียกเลกิขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิ 

5. สําหรับซิตี้ทัวรวันที่ 2 ของการเดินทาง ตองเดนิทางตามโปรแกรม ไมสามารถตัดรายการใดออก หรือรีฟนเงินคนืได 

6. กรุปออกเดนิทาง 10 ทานขึ้นไป 

 

OPTIONAL 
รายการ ผูใหญ เด็ก(03-11 ป) 

ผูสูงอาย ุ

(65 ปขึ้น) 

Disneyland Ticket 1 Day (ตั๋วอยางเดียว) 2,700 2,200 800 

Disneyland Ticket 1 Day + รถรับสง ไป-กลับ 3,200 2,600 1,300 

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

Disneyland Ticket 2 Day + รถรับสง ไป-กลับ 3,900 3,200 1,600 

Ocean Park 1 Day (ตั๋วอยางเดียว) 1,950 1,050 1,950 

Macau Day Tour+อาหารกลางวัน  

(ไกดพูดอังกฤษ) 
3,900 3,900 3,900 

รายการ : 08.00 น. ไกดรับจากโรงแรม สงทาเรือ(นั่งเรือไปเอง ไกดทองถิ่นที่มารอรับที่มาเกา) ว ัดอามา / เจาแมกวนอิมริมทะเล / โบถสเซนตปอล / เซนาโด สแควร / รานชอป

ปง / ทานอาหารกลางวัน / เวเนเชียน จบรายการลกูคาเดินทางไปทาเรือ และกลบัโรงแรมเอง (รวมเรือเฟอรี่ 2 เที่ยว) 

หมายเหตุ 

 บัตรดิสนยีแลนด+รถรับสง บริการเฉพาะโรงแรมในแพคเกจเทานั้น และขากลบัใหบริการหลังจบพลุเทานั้น (สลับรายการเปน ดิสนยีแลนด ว ันที่สองของการเดินทาง ซ ิตี้ทัวร

ว ันที่สามของการเดินทาง และตัดพระใหญลันเตาออก) 

 บัตรโอเชี่ยนปารค+รถรับสง 1 เทีย่ว บริการเฉพาะขาไปจากโรงแรมในแพคเกจเทานั้น (สลับรายการเปน โอเชีย่นปารค ว ันที่สองของการเดินทาง ซ ิตี้ทัวรว ันที่สามของการ

เดินทาง และตัดพระใหญลันเตาออก) 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงิน ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึ้นอยูกับคาเงินแตละวัน 

 


