
 

 

 

 

 

2 Special 

1.ฟร!ี เขา้หอ้งลบัวดัหวงัตา้เซยีน 
2.ฟร!ี แผน่ทององคแ์ชกง ทกุทีน่ ัง่ 

 
 

 



 

 

 

 

ไหวพ้ระเสรมิบารม ี5 วดัดงั 
- น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา “ พระใหญน่องปิง “ 
-หมนุกงัหนัน าโชค “วดัแชกงหมวิ “ 
-ยมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ “วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า” 
-ท าพธิสีะเดาะเคราะห ์เสรมิดวงชะตา “วดัหวงัตา้เซยีน “ 
- ขอพรเจา้แมก่วนและขอโชคลาภองคไ์ฉ่ซงิเอีย๊ะ “เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์“ 

 

 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท่ีหน่ึง    กรงุเทพ ฯ – ฮ่องกง - venue of star and Symphony of lights 

08.00 น.    คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์Q   สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอรเ์วย(์ CX ) 

เพื่อท าการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน 

11.00 น.    เหิรฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอรเ์วย ์เที่ยวบินท่ีCX750 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

( มีจอสว่นตวัทุกที่นั่ง ) 

บนิสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 

กรงุเทพ------ฮอ่งกง  CX750 : 11.00-15.00 น. 

ฮอ่งกง------ กรงุเทพ CX701 : 15.55-18.00 น. 

 



 

 

 

 

15.00 น      ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหค้ณะท่านออก Exit B  

จากนัน้น าท่านเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั ระหว่างทางท่านจะผ่านสะพานซิงหม่า (Tsing Ma Bridge)  ซึ่งเป็น 

สะพานแขวนที่ยาวอนัดบัที่ 16 ของโลก และขณะสรา้งเสรจ็ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบัสองของโลก สะพานนีต้ัง้ชื่อตาม
ชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือ เกาะซิงยีและเกาะหม่าวนัสะพานมีสองชัน้   ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง 

 ส่วนชัน้ล่างใชส้  าหรบัรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรบัรถยนต ์ในช่วงฤดมูรสมุอีก 4 ช่องทาง สะพานแห่งนีเ้ป็น
เสน้ทางส าคญัที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกงกบัเกาะลนัเตา เพื่อไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงบนเกาะเช็คแลปก๊ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (1) 

 

 
หลงัจากรบัประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านชมอะเวนิวออฟสตาร ์ซึ่งสรา้งไวเ้พื่อเป็นเกียรติใหก้บับรรดาบุคคลส าคญัที่
มีสว่นช่วยใหฮ้่องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวูด้แห่งตะวนัออก"   ผ่านการปรบัโฉมใหม่ดว้ยฝีมือของเจมส ์คอรเ์นอร ์
ภมูิสถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดีไซนเ์นอรท์อ้งถิ่นและต่างชาติ อะเวนิวออฟสตาร ์กบัรอยประทบัมือกว่ารอ้ยอนัของเหลา่ดาราที่มี
ชื่อเสียงที่จะพาคณุออกเดินทางสู ่"ถนนสายดารา" โดยรูปป้ันสมาคมรางวลัภาพยนตรฮ์่องกงและรูปป้ันดาราต่าง ๆ จะถกู
ประดบัตกแต่งดว้ยเอฟเฟคทส์ายน า้ที่ไหลรนิ มีแสงไฟสอ่งเคลา้คลอเบา ๆ สอดรบักบัหลกัปรชัญาของบรู๊ซ ลีเรื่อง "การเป็น
ดั่งสายน า้" และเพลงชวนนึกถึงความหลงัของ Anita Mui ที่ชื่อว่า "Years Flow Like Water" คณุสามารถถ่ายรูปและทกัทาย
กบั 2 ซูเปอรส์ตารด์งัผ่านเทคโนโลยี AR พรอ้มเพลิดเพลินกบัวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่ดาวบนทอ้งฟ้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81


 

 

 

 

เคียงขา้งรูปป้ันการต์นูชื่อดงั Mcdull  วิวสดุอลงัการของอ่าววิคตอเรียตดักบัทอ้งฟ้าฮ่องกงอนัเป็นเอกลกัษณ ์อะเวนิว ออฟ 
สตาร ์ดงูดงามลงตวั เช่นเดียวกบัที่คณุสามารถชมทศันียภาพที่สวยงาม จากนั้นชม A Symphony of Lights ความ
มหศัจรรยเ์ริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็น
การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่อาคารตกึระฟ้าส าคญัต่าง ๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก์็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง 
ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง จากนัน้ใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศตอนค ่า
คืนของฮ่องกงซึ่งขึน้ชื่อว่าเมืองไม่มีวนัหลบัไหลหรือท่านจะสามารถชอ้ปป้ิงไดต้ามใจท่านปรารถนา 

คืนนีพ้กัที่   Prudential Hotel  (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

( ทีพั่กจะอยู่ในแหล่งช้อปป้ิงบนถนนนาธาน ออกจากโรงแรมก็สามารถเดินช้อปป้ิงได้เลย 

วนัท่ีสอง       นัง่พีคแทรม -วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์

                    - โรงงานจิวเวอรร์ี่- พระใหญ่นองปิง - ช้อปป้ิง  

 

เชา้ อาหารเช้าแบบติ่มซ าต้นต ารับของฮ่องกง ณ ภัตตาคาร  (2)  บรกิารท่านดว้ยโจ๊กหอมกรุน่ ขนมจีบ 

ซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรตน้ต าหรบักวางตุง้แท ้  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ฝ่ังฮ่องกง   ลอดอโุมงคใ์ต ้

ทะเล ชมทิวทศันร์อบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้ต่าง ๆ อนัทนัสมยั  น าท่านนั่งพีคแทรมสูว่ิคตอเรียพีคเพื่อขึน้ชม 

วิวบนเขาวิคตอเรียพีค  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก  ถ่ายรูปกบัตึกสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง  

ชื่นชมกบัวิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  



 

 

 

 

 

แลว้น าท่านสูร่ีพัลสเ์บย ์ Repulse Bay  ซึ่งชื่ออ่าวนีไ้ดม้าจากชื่อเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรกัษาการณอ่์าวอ่าว

ดา้นนีเ้ป็นอ่าวน า้ตืน้  ซึ่งไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล    แต่ที่

น่าสนใจคือดา้นหนึ่งของอ่าวมีวดั  พระพทุธรูป และเทพเจา้ต่าง ๆ   ก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมาย   ตามความเชื่อถือ

ศรทัธา พระสงัฆจาย บชูาเพื่อความสขุ,  เจา้สมทุร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคั่ง  มีเทพแห่ง

วาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายดว้ยดา้ยแดง  และอธิษฐานดว้ยการลบูคล าหินกอ้นกลมอย่าง

ตัง้ใจ อิสระท่านสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งนีคื้ออีกดา้นของเสน่หท์ี่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง  

 

จากนัน้เดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอรร่ี์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัและ

กงัหนัน าโชค ซึ่งเชื่อกนัว่าหากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิ่งไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาสิ่งดี ๆ เขา้มาในชีวิต อีกทัง้ช่วยในเรื่อง

ของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรืองในท่านที่ท าธุรกิจ  หากเป็นขา้ราชการจะไดเ้ลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งหากเป็น

ลกูนอ้งพนกังานบรษิัทจะเป็นที่รกัของเจา้นาย 



 

 

 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร (3)    

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่พระใหญ่นองปิง(นั่งกระเชา้แบบสแตนดาส) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังเกาะลนัเตา Ngong Ping 360

เหาะไปบนเสน้ทางลอยฟ้านองปิง  กบัรถกระเชา้ลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทิวทศันร์อบตวั 360 องศของ

เกาะลนัเตาจากตงุชงุ(Tung Chung) สูท่ี่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที  ทัง้อ่าวตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและสนามบิน

นานาชาติฮ่องกง  เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที่ 1.5 เฮคตาร ์ สิ่งที่

น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บา้นนีท้ัง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหค้ณุเพลิดเพลินอยู่ไดห้ลายชั่วโมง(ไม่รวมค่าบตัรผ่าน

ประตเูขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพทุธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดบัความสงู 22  

 เมตร  ประทบักลางแจง้  องคใ์หญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้นล่าง  ไต่ขึน้ 

บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านที่องคพ์ระนั่งประทบัอยู่เหนือระดบัน า้ทะเล  371  เมตร และชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบที่จะท าให ้

คณุตื่นตะลงึ (ในกรณีที่กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุงทางบริษัทฯจะน าท่านเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถบสัทอ้งถิ่น) 

 จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัโรงแรมที่พกั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมอย่างจใุจบนถนนนาธานหรือ

ย่านจิมซาจุ่ย(tsim sha tsui) จิมซาจุ่ยเป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนทั่วๆ ไปก็ตอ้งรูจ้กั เมื่อพดูถึงจิมซาจุ่ย ทกุ

คนก็ตอ้งนึกถึงถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตัง้แต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริน๊ซเ์อ็ดเวิรด์ นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้รงิ และ

เป็นเสน่หอ์ย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทัง้สองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่าง ๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทั่ว



 

 

 

 

โลก เคร่ืองหนงัชัน้ดี ทอ้งเทา้ นาฬิกา ฯลฯ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แต่ระดบัเกสตเ์ฮา้สไ์ปจนถึง

ระดบั 5 ดาว ( อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ )   

 คืนนีพ้กัที่   Prudential Hotel  (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม     วดัเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า -วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงหมิว 

                          – กรงุเทพ ฯ 

 

เชา้ อาหารเช้าแบบติม๋ซ า ต้นต ารับของฮ่องกง ณ ภัตตาคาร  (4)   

จากนัน้น าท่านเดินทางสูว่ดัเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom ซึ่งวดันีเ้ป็นวดัที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจา้แม่

กวนอินทรงประดิษฐานอยู่บนเกา้อี ้ เจา้แม่กวนอิมปางนีม้ีชื่อเสียงทางดา้นการใหกู้เ้งินคะ  วิธีการ : (ความเชื่อส่วนบคุคล)

เราก็จดุธูปอธิฐานขอพร  และขอกูเ้งินจากท่านไดเ้ลยจะเอาเท่าไรก็ว่าไป บางครัง้จะมีเจา้หนา้ที่แจกซองเงินใหแ้ต่ถา้ไม่มีเรา

ก็เตรียมไปเอง แลว้น าไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ  9 รอบ  ก็แลว้แต่ก าลงัความตัง้ใจ จากนัน้ก็เก็บซององัเปานัน้ไว้

เปรียบเสมือนว่าเราไดกู้เ้งินมาจากองคเ์จา้แม่แลว้  เมื่อไรที่ส  าเสรจ็ผลตามที่อธิฐาน  ก็ค่อยกลบัไปท าบญุใชท้่าน ( ขอเสรจ็

สมหวงัเรียบรอ้ยแลว้  อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )  



 

 

 

 

 

แลว้น าท่านเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันีว้่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ที่

ไม่มีวนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตไดท้กุครัง้เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะ

เป็นมวลชนจ านวนมากที่มาสกัการะ หรือแมก้ระทั่งควนัธูปคละคลุง้ไปทั่วบรเิวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน เดิมท่านชื่อ 

"หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตญัญตู่อพ่อแม่สงูมาก และช่วยพ่อ

แม่ตัง้แต่เล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรียนวิชาบนภเูขาไกล 

ท่านหว่องชอ้เผ่งก็ตดัสินใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรล ุจนท่านสามารถเสก

กอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้เมื่อท่านไดร้  ่าเรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้ ก็ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ิชาความรูด้า้น

สมนุไพร เพื่อบ าเพ็ญประโยชน ์เดินทางรกัษาประชาชนจีนที่เจ็บไข ้ตลอดจนผูท้ี่เดือดรอ้นไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรค

ระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัตา้เซียนไดใ้ชว้ิชาการแพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอด

อายขุยัทองท่าน ไดม้ีลกูศิษยม์ากมายที่เคารพท่านและร  ่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท้่านเป็นเทพห

ว่องไท่ซิน และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ  เมื่อครัง้ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ไดอ้ญัเชิญกระถางธูปของท่านมา

ดว้ย และไดว้าดรูปของท่านโดยหมกึและพู่กนัจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตวัท่าน ทัง้หมดไดต้ัง้สถิตยไ์วท้ีวดัหวงัตา้เซียน เกาะ

เกาลนู ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงไดม้าไหวข้อพรจากเทพเจา้ 

หวงัตา้เซียนและขอยาที่ทางวดัจดัไวไ้ปตม้กินจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได ้จึงท าใหช้าวฮ่องกงมีความศรทัธาต่อเทพ

เจา้หวงัตา้เซียนเป็นอย่างมาก  อีกสิ่งหนึ่งที่ผูค้นศรทัธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหาร

เทพเจา้หวงัตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความ

แม่นย าเป็นอย่างยิ่ง   



 

 

 

 

 

น าท่านเขา้หอ้งลบัเพื่อท าการพิธีสะเดาะเคราะหแ์ละเสริมดวงชะตา พิธีนีจ้ะมีซนิแสของวดัเป็นคนท าพิธีใหก้บัทกุท่าน 

ตามความเชื่อของชาวฮ่องกงหากตอ้งการไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในหอ้งนีใ้หไ้ดค้วามเป็นสิริมงคล ใหไ้หวเ้ทพเจา้ตามล าดบั ไดแ้ก่ 

ไหวเ้ทพเจา้แห่งกาลเวลา(เต๋าโหมว) ไหวพ้ระประจ าปี(ปีนีคื้อปีลิงหรือปีวอก)ต่อจากนัน้ใหไ้หวพ้ระประจ าปีเกิด(ราศีเกิด)ของ

ตวัเอง โดยใหบ้อกปี ค.ศ.กบัเจา้หนา้ที่วดั เพื่อจะดใูนแผนภมูิว่าเราตอ้งไหวพ้ระประจ าปีเกิดองคไ์หน เพราะแต่ละราศีแต่ละ

ปีเกิดเปิดมีพระประจ าปีอยู่ 5 องคด์ว้ยกนั” 

 

แลว้น าท่านเดินทางสูว่ัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึ่งเป็นวดัที่คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอย่างมากและเป็นวดั

เก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุ ๆ ปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุ

กงัหนัที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองใหดี้ขึน้ ถา้ไดท้ าแลว้ในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อ

ของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหวแ้ละมาหมนุกงัหนัก่อนที่จะไปท าธุรกิจหรือรเิริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะ

เหลา่ขา้ราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหวแ้ละหมนุกงัหนัเพื่อใหห้นา้ที่การงานราบรื่นเป็นที่รกัของเจา้นายและพวกพอ้ง 

ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตใหม้ีแต่สิ่งดี ๆ เขา้มาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี 

*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย เพือ่เดนิทางไปสนามบนิ *** 

ไดเ้วลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสูท่่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก 



 

 

 

 

15.55 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอรเ์วยเ์ที่ยวบินที่ CX701  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บรกิารอาหารบน

เครื่องบิน 

18.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มกบัความประทบัใจมิรูล้ืม 

รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิข์องผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อัตราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  

มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

21-23 เม.ย. 19,888 19,888 18,888 17,888 6,000 

29 เม.ย-1พ.ค.(วนัแรงงาน) 21,888 21,888 20,888 19,888 6,000 

5-7 พ.ค.(วนัฉัตรมงคล) 19,888 19,888 18,888 17,888 6,000 

12-14 พ.ค. 19,888 19,888 18,888 17,888 6,000 

19-21 พ.ค. 19,888 19,888 18,888 17,888 6,000 

26-28 พ.ค. 19,888 19,888 18,888 17,888 6,000 

3-5 มิ.ย.(วนัเฉลิม) 21,888 21,888 20,888 19,888 6,000 

 

หมายเหตุ :  

ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 6,900 บาท ยกเวน้ช่วงเทศกาลกรุณาเช็ค

ราคากบัทางบรษิัทอีกครัง้ 

อตัราน้ีไมร่วมค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 180 เหรียญฮ่องกง/ท่าน *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั  

ไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นละ 300 บาท/ ท่าน *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ***  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจร 

✓  ค่ารถรบัสง่ตามรายการ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการ 

✓ ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

✓ ค่าหอ้งพกั สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งหอ้ง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดบัเดียวกนั 

✓ ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ค านวณ ณ วนัที่  1 ธ.ค. 2565(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหาก

สายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

✓ มีน า้เปลา่แจกวนัละ 1 ขวด/คน 

✓ ค่าเขา้หอ้งลบัวดัหวงัตา้เซียน 

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

✓ ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

ตามนโยบายการการท่องเทีย่วของประเทศฮ่องกง ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล

คอื โรงงานจลิเวอรี ่รา้นหยก เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการทวัร์ หากจะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของท่าน 

เนื่องจากทวัรค์รัง้นี้มจุีดประสงคเ์พือ่เดนิทางท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ หากตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะเดนิทางโดยไม่ลงรา้นรฐับาล บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ดิค่าด าเนินการแยกท่องเทีย่วเป็นเงนิ 500 HKD$ / 

รา้น / ลูกทวัร ์1 ท่าน หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ เนื่องจากมผีลต่อราคาทวัร์ ทาง

บรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

 



 

 

 

 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์(คิดค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการ)   

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (คิดค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการ  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเครื่องดื่ม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัชาวต่างชาติที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศฮ่องกง 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน อบุติัภยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนดัหยุดงาน 

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ในเมืองไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรือ ฮ่องกงมีการปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม และ/หรือ  

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกิน 

 ค่าประกนัโควิด-19 ที่ครอบคลมุค่าใชจ้่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชือ้โควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 

 ค่าที่พกัในประเทศฮ่องกงส าหรบักกัตวั หากพบว่าติดเชือ้โควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 

 ค่าท าความสะอาดที่พกั หากพบว่าติดเชือ้โควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ  คนละ 180 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นละ 300 บาท/ ทริป/คน *** เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ***  

หมายเหตุ 

➢ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุด

งานการก่อการจลาจล ความ   ลา่ชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้  



 

 

 

 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

➢ บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษิัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่าง ๆ 

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิาร

ที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

➢ บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

➢ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋ว

เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 

➢ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบิน บรษิัทขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

➢ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด

ของทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน   

➢ **** ออกเดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน  (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ แต่มีไกดท์อ้งถิ่นรอรบัที่สนามบินฮ่องกง /15 ท่าน มีหวัหนา้ทวัร ์

เดินทางไปกบัคณะตัง้แต่เมืองไทย 

➢ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่สามารถออก

เดินทางได ้



 

 

 

 

➢ การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว  

คือร้านจิวเวอรร่ี์ รา้นหยก  ร้านขนม แต่ไม่ไดม้ีการบงัคบัซือ้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม 

ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้ 

➢ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ซือ้มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดงันัน้ที่นั่งทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบรษิัทฯไม่สามารถ

ที่จะรอ้งขอไดว้่าจะขอที่นั่งโซนไหน และในบางครัง้ที่นั่งบนเคร่ืองอาจจะไม่ไดน้ั่งติดกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่

อย่างไรเสียทางเจา้ที่และหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่างเต็มที่เผื่อที่จะไดน้ั่งดว้ยกนักับคนในครอบครวั ทัง้นีจ้ึงเรียนมา

เพื่อทราบโดยทั่วกนั และโปรดเขา้ใจ 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

1.วางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน สง่ลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯพรอ้มแนบหนา้พาสปอรต์ที่มีอายุการใชง้านมากกว่า 6 

เดือน 

2. ช าระเงินส่วนที่เหลือทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วง

เทศกาลวนัหยดุยาว หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 

ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหัก

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วนั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ   *** 

***เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัท ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ*** 


