
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 02 - 05 มิถนุำยน 2560 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู - ฮ่องกง – รพีลสัเบย ์– วดัหยวน หยวน 

                                        วดัเทพเจำ้กวนอ ู- ลงเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

จากนั้นน าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอี๊ยที่

ชายหาดน า้ตื้นที่ อ่ำวรีพลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิม ริม

หาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็สมหวงักันบ่อยครั้ง ใหท้่านได ้รับพลงั 1 

ในจดุฮวงจุย้ที่ดีที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้ม

สะพานต่ออาย ุที่เชือ่ว่าเมือ่ไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุดถ้ึง 3 ปี ท ำพิธี

สวดขอพรร่วมกบัท่ำนซินแสเป็นหนึ่ง  วงษภ์ดูร 

 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเขา้กราบขอพร ณ วดัหยวน หยวน ศนูยร์วมทาง

ศาสนาขนาดใหญ่ เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่ 

บริเวณเนินเขาใกลห้มู่บา้นโลไว เป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บชูา

ศาสนาพทุธ เตา๋และขงจื้อจดุเดน่อยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สรา้ง

ด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา 

02:15 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์P ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำร

ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ    คอยอ ำนวยควำม

สะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

04:15 น.  น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 762 

08:20 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จดุนดัพบ

ประตทูำงออก น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนสะพำนแขวนชิงหม่ำ เป็นสะพำนแขวนส ำหรบัรถยนตแ์ละรถไฟท่ียำว

ท่ีสดุของโลกมีระยะทำง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศันข์องเกำะฮ่องกง  

 



ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมงักรเขยีว ท ำพิธีสวดขอพรร่วมกบัท่ำนซินแสเป็นหนึ่ง  วงษภ์ดูร 

น าท่านเขา้กราบขอพรเทพเจา้กวนอู ณ 

วัดกวนไต่ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 

2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูที่บูชาเทพ 

เจา้กวนอเูป็นเทพผูย้ิ่งใหญ่  ท ำพิธีสวด

ขอพรร่วมกับ  ท่ำนซินแสเป็นหนึ่ง  

วงษภ์ดูร  

18.00 น. จากนัน้น าทกุท่าน เดนิทางสู ่ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อท าการเช็คอินท ์ขึน้เรือ ส าราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินท์

ไดต้ัง้แต่เวลา 18.30-20.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัต่าง ๆ 

ในกรณีฉกุเฉิน) 

ขอ้มูลส าหรับ DREAM CRUISE  

เป็นเรือขนาด  151,300 ตัน 

ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับ

ผู้โดยสารได้ทั้ งหมด 3,352 

ท่าน มีจ านวน 1,674 ห้อง ม ี

จ านวนหอ้งอาหาร และบาร ์มากกว่า 35 หอ้ง สวนน า้ประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิน้ 

บนชัน้16 และ ชัน้21  รวมถึง การเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่จ านวน 4 เลนส ์ 

ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทกุท่านจะไดพ้บกบัเรือส าราญล าใหม ่และขนาดใหญ่ที่สดุในเอเซียแปซิฟิตในขณะนี ้

21.30น. เรอืส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรอื Kai Tak   

ส ูน่่ำนน ้ำสำกล  

 (อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานไดบ้นเรือ

ส าราญ  มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร 

นานาชาติ ใหท้่านไดล้ิ้มลอง จากนั้น ใหท้่านได้

อิสระ พกัผอ่น ไปกบักิจกรรมตา่ง ๆ  บนเรือส าราญ ไมว่่าจะลองเตน้แอโรบิค หรือ ใชบ้ริการสระว่ายน า้ 

หรือ เขา้หอ้งพกั ที่สดุแสนจะสบาย ราวกบัว่า ท่านไมไ่ดพ้กัผอ่นอยู่บนเรือส าราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ GENTING  DREAM 

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย 

และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้ม

สิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่า

จะเป็นการแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโร

บิค และ อื่น ๆ อีกมากมายทีเ่ราขอ

แนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละคร

ขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุแสน จะตืน่

ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนี

ความวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล 

ในสว่นของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิ้ง ก็ยงัได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระ

อาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล ส่วนในยาม

ค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

อิสระม้ือกลำงและม้ือค ่ำกบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมน ู

บ่ำย รว่ม Meet&Greet ซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร  

 รว่มพดูคยุเกี่ยวกบัเรือ่งลำยเซ็น พรอ้มกบัวิธีกำรเซ็นลำยเซ็น

ในแบบฉบับของซินแสเป็นหน่ึง  วงษภ์ดูร เซ็นอย่ำงไรจึงจะ

ประสบควำมส ำเร็จ เซ็นอย่ำงไรจึงจะรวย เซ็นอย่ำงไรจึงจะ

เฮง  เซ็นอยำ่งไรจึงจะมีควำมสขุ 

ค ่ำ  รว่มปำรต้ี์บนเรอื บรเิวณ ZOUK BEACH 

  สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ี ราตรีสวสัดิ ์ หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าใน

ยามค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น 

ตามอธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที ่รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ  

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   ท่ำเรอื KAI TAK - วดัแชกงหมิว – โรงงำนจิวเวอรร์ี ่– วดัหวงัตำ้เซียน                                          

                                       อิสระชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES 

08.00น.  เรอืส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรอื Kai Tak 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพ

เจา้แชกง และใหท้่านหมนุกังหันทองแดง ที่เชื่อกนัว่าถา้หมนุ 3 

รอบ จะขบัไลส่ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนยิม

ไปสกัการะที่วัดนี้ในวันขึน้ปีใหม่ ท ำพิธีสวดขอพรร่วมกับ

ท่ำนซินแสเป็นหนึ่ง  วงษภ์ดูร 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงาน

ดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เคร่ืองประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน 

ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขาย

ธรุกิจใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย 

คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และรา้นป่ีเซ่ียะหยก สัตวน์ า

โชคลาภความมัง่ม ี

  

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

บ่ำย น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ ซิน) น าท่าน

นมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัด 

ที่โด่งดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดแูลรักษาโรคภัย

ไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่น าธปู และ ของมาสกัการะเพื่อ

ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท า

ธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีน

แตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นั้นเป็นวัดลทัธิเต๋าท่ีชาวฮ่องกงและ

นกัท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วัดนีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี  ละได้

ชือ่ว่าเป็น  วัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดมิทีวัดนีเ้ป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทาง

เกาะฮ่องกง ภายหลังไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัด

มาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุนั   

ใหเ้วลาทกุท่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชื่อว่ามา

เที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือ

เป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน ้าลึกส าหรับขนถ่ายสินค้า 

นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบ

รนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปป้ิง

ส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูที่มีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มง่ก๊ก (Mong 

Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมรีา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

 

 



 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

00.35 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX 769 

02.35 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

***************************************************************************************************************************** **************************** 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ  

โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนข้ึนไป 

  

อตัตำค่ำบรกิำร 2-5 JUN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  
4 วนั 2 คืน BY HX 

หอ้งพกัแบบ BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 28,888 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียวช ำระเงินเพ่ิม 19,900 

รำคำเด็ก 

ท่ำนท่ี 3-4 25,888 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

220 HKD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน 

180 HKG / PAX 



 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลบั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์(และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

กรุ๊ปเท่านัน้) 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน า้มัน ณ วันที่ 01 มีนาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรือส าราญทีเ่ป็นแบบไม่

ตอ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าทิปพนกังานบนเรือ 220 HKD/ท่าน และ ค่าทิปพนกังานขบัรถ,ค่าทิปไกด ์ท่านละ 180 HKD/ทริปการเดนิทาง/ท่าน 

2. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบัตทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึามิ,แผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั,วาต

ภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 

วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  

ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่ง

ดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


