
 

FTT2648 ทวัรฮ่์องกง ฮ่องกง นองปิง สงกรานต ์ฮาเฮ 3 วนั 2 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฮ่องกง นองปิง สงกรานต ์ฮาเฮ 
ไหว้พระวดั 4 ส าคญัของเกาะฮ่องกง 

พระใหญ่นองปิง /เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า)/วดัแชกงหมิว / วดัหวงัต้าเซียน  
พกัฮ่องกง  2 คืน ย่านจิมซาจุ่ย โรงแรม 4 ดาว   

วนัท่ีเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เดก็ 2 - 12 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
 

ท่ีนัง่ 

13-15 เมษายน 66 22,990 21,990 5,500 15 
14-16 เมษายน 66 23,990 22,990 5,500 15 
***ไม่รวมค่าทิป 1,500 บาท ช าระท่ีสนามบินดอนเมือง เดก็และผู้ใหญ่ช าระเท่ากนั*** 

 
วนัแรกของการเดินทาง        กรงุเทพฯ สนามบินดอนเมือง – กระเช้านองปิง 360 – City Gate outlet- 

The Symphony of Lights 
04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรเ์ชค็อนิเคาน์เตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประตู 5 และ 6 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

06.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD508  ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  
 
 



 
 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่สถานีตงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความ
หวาดเสยีว ไปยงัเกาะลนัเตาเพือ่นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์
พระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรปูหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสูจ่นีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่
โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนับรวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรปูมชีื่อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแท่นบูชามคีวามสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ 
 

อสิระอาหารกลางวนั บนนองปิง 
 

จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั พบกบั 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอื
ว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาด
ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 



 
จากนัน้ ชมโชวแ์สงสเีสยีงทีอ่ลงัการ The Symphony of Lights บรเิวณอ่าววคิตอเรยีมภีาพทวิทศัน์เมอืงทีแ่พรว

พราวแลว้ละกร็อจนคุณชมการแสดงแสงสเีสยีงยามค่าคนืชุด อะ ซมิโฟนี่ออฟ ไลทซ์ึ่งใชอ้าคารต่างๆกว่า 40 
แห่งบนสองฝัง่ของอ่าวเป็นเวทกีารแสดง แลว้คุณจะเปลีย่นใจอย่างตัง้ตวัไม่ทนั ชื่อ 'World's Largest 
Permanent Light and Sound Show'  

 

ท่ีพกั  BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัสองของการเดินทาง         อิสระเตม็วนั  หริอ เลือกซ้ือ Hong Kong Disneyland  
 
 ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, 
Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเดก็เล่น Toy r'us รา้นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DFS  Galleria    



 
 -  K11 Art Mall พืน้ทีแ่สดงนิทรรศการแห่งน้ีจดัแสดงประสบการณ์ดา้นศลิปะและวฒันธรรม เช่น เวริค์ชอ้ป

สไตลส์รา้งสรรค ์มนิิคอนเสริต์ การฉายภาพยนตร ์บทสนทนาทางวฒันธรรมกบัศลิปิน นอกจากนี้ยงัมแีบรนด์
ระดบัโลกและในประเทศ โซนคา้ปลกีพเิศษ เช่น K11 Design Store, ศูนยก์ลางแบรนดส์ไตลส์รา้งสรรค ์K11 
Select, พืน้ทีด่า้นความงามครบวงจร K11 Beauty, และโซนไลฟ์สไตลแ์ละธรรมชาตแิห่งแรกของฮ่องกง K11 
Natural 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  อิสระอาหาร เช้า/กลางวนั/เยน็ 

ท่ีพกั  BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั - โรงงานจิวเวอรร์ี่ -ร้านหยก -วดัหวงัต้าเซียน- เจ้าแม่
กวนอิมฮงฮ า-อิสระช้อปป้ิงเลดี้ส ์มารเ์กต็ – สนามบินฮ่องกง - สนามบินดอนเมือง  

เช้า รบัประทานอาหาร แบบต่ิมซ า (2) 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั ในทุกๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงและนกั
ธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชื่อว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวั
และน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  ไว้ขอเร่ืองธรุกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ที่

ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  โรงงานจวิ
เวอรร์ี ่ฮ่องกง อกีหนึ่งของแหล่งชอ้ปป้ิงทีพ่ลาดไม่ได ้มเีครื่องประดบัให้
เลอืกมากมาย สวยงาม น่ารกัๆ อาทเิช่น แหวน, สรอ้ย, ก าไล ฯลฯ และที่
นิยมกนัมากคอื กงัหนั 4 ใบพดั ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างห ู ก าไล หรอื จีก้งัหนั จากนัน้ น าท่าน ชมรา้น
หยก สนิคา้ขึน้ชื่ออกีอย่างของจนี แผ่นดนิใหญ่ 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนัน้ น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน หรอื วดัหว่องไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อุทศิใหก้บั Wong Tai 

Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิต๋าจน

กลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวงัตา้เซยีนในเวลาต่อมา ปัจจุบนัถอืเป็นวดัของ

ลทัธเิต๋าทีม่คีนมากราบไหวม้ากทีสุ่ด 

สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจนีสมยั

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสี

ทองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนทีจ่ดัเลยีนแบบสวน

ในปักกิง่และยงัมคีวามแม่นย าในเรื่องของการ

เสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหว้ขอเน้ือคู่ 

จากนัน้ น าท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun im 
Temple Hung Hom) 'วดัเจา้แม่กวนอมิ' หรอื 
Hung Hom Kwun Yum Temple วดัเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวดัขนาด
เลก็ แต่เป็นวดัทีช่าวฮ่องกงนบัถอืมาก แทบทุกวนั 
แมจ้ะเป็นทีเ่ลก็ๆ แต่มผีูค้นศรทัธามาสกัการะ ขอ
พร ทีแ่ห่งนี้กนัแน่นขนดั คนนิยมท าพธิเีสมอืนกู้
เงนิจาก 'เจา้แม่กวนอมิ' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ คา้ขาย 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง เลดี้ส ์มารเ์กต็ (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market ไม่ไดม้ขีาย
เฉพาะแต่ของผูห้ญงิ แต่มขีองขายทุกสิง่อย่าง เป็นจุดหมายทีทุ่กคนตอ้งไปเยอืนส าหรบัคนรกัแฟชัน่ และของ



 
แต่งบา้นเลก็ๆน้อยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตวักนักว่า 100 รา้น ตลาดแห่งนี้ มทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องประดบัราคาถูกส าหรบัสตรทีุกวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืว่ามชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกงเพราะทีน่ี่มทีัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครื่องประดบั, เครื่องส าอาง, ของตกแต่งบา้น, ของ
เล่น ฯล 

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติฮ่องกง  
22.10น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD503 
23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

 

โปรดอ่าน 

รวมอะไรบ้างทริปน้ี 
1.ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 1 ใบ รวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพกั ห้องละ 2  ท่าน   
3.ค่าอาหาร เช้าต่ิมซ า 1 มือ้ กลางวนั 1 มือ้  อาหารค า่ 1 มือ้  
4.ค่าประกนัอบุติัเหตุและคุ้มครองโควิด ในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรรมธรรม ์
ของบริษไทยวิวฒัน์  
5.ค่าหวัหน้าทวัรด์แูลตัง้แต่เมอืงไทย 

ไม่รวมอะไรบา้งทริปน้ี 
1.ไม่รวม...ค่าทิปหวัหน้าทวัรจ์ากไทย 1,500 บาท /ท่านตลอดทริป 
2.ไม่รวม...ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ลูกค้า
ต้องจ่ายเพ่ิมเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องท าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทวัรช์าวต่างชาติเกบ็เพ่ิมจากค่าทวัร ์4,000 บาท 

ส่ิงท่ีท่านควรรู้และท าความเขา้ใจก่อนจองทวัรอ่์านนะจะ๊ 7 ข้อเอง 
1. ทวัรน้ี์ลงร้านช้อปป้ิง  2 ร้านหลกัๆ คือ 1. ร้านจิวเวอรร่ี์ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเท่ียวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวนัจองทวัร ์เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เมื่อท่านตดัสินใจจองทวัรแ์ล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปล่ียนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   



 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
6. หากท่านมีความจ าเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สตัว ์ปีก นอกเหนือจากอาหารท่ีทางเราจดัการ
ให้ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อทานช าระเงินแล้ว ถือวา่ยอมรบัขอ้ตกลงทัง้หมด 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัการจอง 2 วนั พร้อมส่งส าเนาพาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือใช้งาน มากว่า 
6 เดือนขึ้นไป  
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัยอดเงินมดัจ า 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าท่ีช าระมาแล้วทัง้จ านวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์ จะท าการคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้าม)ี อาธิเช่น ค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จา่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 


