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ฮ่องกง เทีย่วสายบุญ ไหวพ้ระ 5 วดั อสิระเต็มวนั 

จุดเด่น 

 
 ชมหาดทราย ณ อา่วรพีลัส ์เบย ์  

 วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเรือ่ง สขุภาพ โชคลาภ    

 วดัแชกงหมวิ ขอพรเพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั่วทกุมมุโลกที ่จมิซาจุย่ 

 อสิระเต็มวนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

 

ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง เทีย่วสายบุญ ไหวพ้ระ 5 วดั อสิระเต็มวนั   

จ านวน 3 วนั 2 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - วดัคนุยมั - วดันางช ี- Symphony of Lights   

 

04:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M สาย
การบนิ CATHAY PACIFIC โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

06:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 
 

10:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิที ่วดัคุนยมั Hung Hom Kwun Yum Temple (วดัที ่1) เป็นวัดเกา่แก่

ของฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอ
พรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซ ีทีน่ี่ข ึน้ชือ่วา่แม่นสดุๆ พเิศษกวา่นัน้นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิี

ขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย ซึง่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศริิมงคลใน

เทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพร
โชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซอง

แดงนัน้ไวซ้ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค (สว่นใหญ่จะเกนิลา้นขึน้ไป) ถา้
หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ ไม่ตอ้งน าเงนิจรงิๆ กลับไปถวายหรอก

ครับแตโ่ดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะแทน จากนัน้ท าทา่นสู ่วดันางช ีฉหีลนิ Chi Lin Nunnery (วดั
ที ่2) สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1934 และในสมัยราชวงศถ์ังก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคาร

ต่างๆของวัดท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญี่ปุ่ น ดา้นหนา้วัดมีสระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ

พระพุทธศาสนาเมือ่เดนิขา้มทางเชือ่มมาก็จะเจอกับสวนสวย สวนหนานเหลยีน ทีไ่ดรั้บอทิธพิลและรูปแบบ
สวนมาจากราชวงศถ์ัง สว่นสถาปัตยกรรมตา่งๆ เป็นการผสมผสานระหวา่งจนีและญีปุ่่ น ภายในสวนมศีาลาสทีอง

ตัง้อยู่กลางน ้า มชี ือ่วา่ Pavilion of Absolute Perfection บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสน เมือ่เดนิถัดเขา้ไปก็จะพบ
กบัอาคารไมก้ลางน ้า เป็นรา้นน่ังดืม่ชาชมบรรยากาศสวน และมนี ้าตกขนาดใหญท่ีด่า้นในน ้าตกนัน้เป็นรา้นคาเฟ่                                                              

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นชม Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การแสดงมัลตมิเีดยี

สดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก 
ครอบคลุมพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ 

ประดับไปดว้ยแสงไฟซึง่เพียงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอัน

คกึคกัของฮอ่งกงได ้
 

ทีพ่กั  SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่2 อสิระเต็มวนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

 

เชา้  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารเชา้ ตามอธัยาศยั 
ลกูคา้สามารถเลอืกซือ้ทัวรเ์พิม่ได ้

ทวัรก์ระเชา้นองปิง 1,200 บาท (เดนิทางโดยรถไฟ)  

กระเชา้ Ngongping ทา่นจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา และพบกับสถาปัตยกรรมจนี
โบราณของหมูบ่า้นนองปิง เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย พรอ้มทัง้นมัสการพระ

ใหญ่ทนิถ่าน วัดโปหลนิ พระใหญ่นี่มคีวามสงูถงึ 34 เมตร สรา้งจากทองสมัฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก ซึง่พระหัตถด์า้นขวายกขึน้ความหมายคอืขจัดปัดเป่าความทกุข ์พระหัตถด์า้นซา้ยวางทีห่นา้ตักเพือ่รับค าขอ

พรจากผูท้ีม่กีราบไหว ้รอบขา้งองคพ์ระมเีทวดา 6 องค ์ก าลงัถวายสิง่ของมคีวามหมายถงึ ความด ีเมตตา อดทน 

สงบ สมาธ ิและปัญญา ใตฐ้านบวัมพีพิธิภัณฑภ์ายในแบง่ออกเป็น 3 หอ้งไดแ้ก ่ภาพวาดสนี ้ามันบอกเลา่เกีย่วกับ
ประวตัคิวามเป็นมาของพระพุทธเจา้ วงลอ้พระพุทธธรรม และพระบรมสารรีกิธาตจุากประเทศศรลีังกา 

 

 
 

ทวัรฮ์อ่งกง-ดสินีย่แ์ลนด ์3,500 บาท (เดนิทางโดยรถไฟ) 
ดนิแดนแหง่ความฝัน ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์HONGKONG DISNEYLAND ปีนี้กลับมาสดุอลังการดว้ย Theme 

Iron Man ทา่นจะไดพ้บการเครือ่งเลน่ใหม่ลา่สดุ Stark Expo - ดนิแดนมหัศจรรยแ์ห่งเทคโนโลยขีองสตารค์ 

อนิดสัตรีก้า้วเขา้สูโ่ลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดัสตรี!้ Stark Expo จะใหค้ณุไดส้ ารวจทกุแง่มุมถงึต านาน
การท าใหโ้ลกดขีึน้ของบริษัทนี้ ก่อนที่จะแสดงใหคุ้ณเห็นถึงเทคโนโลยีเขย่าโลกล่าสุดทีจ่ะมาปรับเปลีย่น

อนาคตของเรา เชญิชมดว้ยตาของคณุเอง นวัตกรรมของสตารค์ ทีจ่ะปรับปรุงบา้นของคณุใหด้ขี ึน้ และวสิยัทัศน์
ทีจ่ะเปลีย่นโฉมหนา้โลกทัง้ใบของคณุในอนาคต หอ้งแสดงนทิรรศการทีส่ดุตืน่ตาตืน่ใจ Stark Expo จะแบง่หอ้ง

แสดงนทิรรศการออกเป็นหลายหอ้ง ใน Hall of Protection คณุสามารถชมชดุ Iron Man MARK III ซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิและความล ้าหนา้ชัน้น าต่างๆ ในพลังของการป้องกัน จากนัน้เขา้มา
สมัผัสเบือ้งลกึถงึวธิทีีเ่ตาปฏกิรณ์อาร์คสรา้งพลังงานทีส่ะอาดเพียงพอและย่ังยนืเพื่อสง่กระแสไฟฟ้าไปทั่วทัง้

เมอืงใน Hall of Energy ตามดว้ย Hall of Mobility ซึง่คณุจะเห็นผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลีา่สดุ จาก
สตารค์ อนิดสัตรี ้- Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง บนิไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา 

StarkVision ขึน้สวมใส ่แลว้เตรยีมตัวส าหรับการเขา้สูยุ่คใหม่อย่างเต็มตัว! การบนิแตล่ะครัง้ของ Expo Edition 
Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏกิรณ์อารค์ของตนเองและมเีทคโนโลยลีา่สดุจากสตารค์ อนิดัสตรี ้รวมถงึชดุ

เกราะโลหะทีม่คีวามทนทานสงู ระบบปัญญาประดษิฐ ์และกระจกทีซ่อ่มแซมตัวเองไดเ้มื ่อคณุพรอ้มส าหรับการ

บนิขึน้ คณุจะไดท้อ่งฟากฟ้าทีต่ ืน่เตน้เรา้ใจของตวัเมอืง เพือ่ชมมุมมองทีแ่ปลกใหม่ลา่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้า
ของฮอ่งกง น่ันคอื – Hong Kong Stark Tower เพยีงอยากเตอืนวา่ มรีายงานถงึปฏบิัตกิารของไฮดรา้อยู่บรเิวณ

นี้ ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรับการตอ่สู!้นอกจาก นอ้งใหม่ IRON MAN แลว้เรามาท าความรูจั้กกับฮ่องกงดสินี่ยส์ัก
หน่อย และในฮ่องกงดิสนี่ย์มีอะไรอีกบา้งนั้นไปดูกันเลย ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 

ของดสินยีแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลก

ทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา ลา่สดุดนิแดนทีเ่พิง่เปิดตวั MYSTIC POINT เมือ่ปลาย พฤษภาคม 2556 ทีผ่่านมา 
จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซนแห่งความลกึลับและพศิวง เนน้จุดหลักทีเ่ครือ่งเล่นบา้นลกึลับทีช่ ือ่ว่า MYSTIC  

MANOR และสวนแห่งเทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูน์ไปสมัผัสแลว้ กรซิลยีก์ัลช GRIZZLY GULCH สรา้งสรรคพ์เิศษ
สดุเฉพาะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กับ

รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น รัน อเวย ์มายน์ คารส์ RUNAWAY MINE CARS เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกับโคสเตอร์

ภาคพื้นดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น ไกเซอร์ กัลช 
GEYSER GULCH ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทั่วทัง้พื้นดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้าทีส่าดสา่ย และรา้น

ของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน ้าจากเครื่องสบูลมของ
ชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนิ

นี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพื่อนดสินีย ์กรีซลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่
เหนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรลาด ทอย สตอรีแ่ลนด ์TOY STORYLAND ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารส์ าหรับ

เด็กทกุวยั เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏบิตักิารร่วมกับกองก าลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พารา

ชูต้ดร๊อป TOY SOLDIER PARACHUTE DROP ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก, 
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แลว้ร่วมวิง่ไลง่ับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิง้กีด้๊อกสปิน SLINKY DOG SPIN, กรี๊ ด!สดุเสยีง 
หวาดเสยีว อะดรีนาลนีกระฉูดบนรางรูปตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซ ีเรเซอร์ RC RACER 

นอกจากนี้ท่านสามารรถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก เมนสตรีท ยู เอส เอ 

MAIN STREET USA กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์
ออฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทุกวัน ทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุก

กับรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์TOMORROW LAND  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะ
ทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร์ สเปซเมาทเ์ทน่ SPACE MOUNTAIN และบัซไลทเ์ยยีร ์

แอสโทร บลาสเทอร ์BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครือ่งเลน่ทีป่กป้องจักรวาลยงิตอ่สูผู้รุ้กรานพรอ้ม

เก็บคะแนน ORBITORN เครือ่งเลน่ขับยานอวกาศ โซนทีส่าม แฟนตาซแีลนด ์FANTASY LAND ดืม่ด า่ไปกับ
โลกแห่งเทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนิยายล่องเรอืตามเรื่องราวรอบ

โลกที ่อทิส ์อะ สมอล เวลิด์ IT’S A SMALL WORLD ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที ่เดอะโกลเดน้ 
มกิกีส้ ์THE GOLDEN MICKEYS โซนสดุทา้ยโซนทีส่ ี ่แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ADVANTURE LAND ดนิแดนแห่ง

การผจญภัยอันน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน จังเกลิ 

รเิวอร์ ครูซ Jungle River Cruise ซึง่นักท่องเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจทีล่่องไปตามแม่น ้าสาย
ใหญห่ัวใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรอ

อยู่เพือ่สรา้งความสนุกใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝูงชา้งทีเ่ลน่น ้าอย่างสนุกสนานตืน่เตน้กับการ ผจญภัย
กบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tazan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์านหรอืลกูคา้สามารถชอ้ปป้ิงได ้

 
 

 

 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 

ทีพ่กั  SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

                               

วนัที ่3 
วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - อ่าวรพีลัส ์เบย ์- โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- จมิซาจุย่ - สมุทรปราการ (ทา่

อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นหมนุกงัหันเสรมิบารมทีี ่วดัแชกงหมวิ (วดัที ่3) หรอืวดักงัหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่ซึง่ถอืเป็น
ชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอื

ชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่

ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั และวดัแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่ม่
วา่ทวัรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้ับชวีติ

ดว้ยกนัทัง้ส ิน้ จากนัน้น าทา่นชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที ่4) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
เซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอื 

เทพหวงัตา้เซยีน แตข่า้งๆ วดัจะม ีเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่

ดา้นหลังประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้ว
เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิเีพราะชาวจนีเชือ่วา่ดา้ยแดงนีแ่หละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่ง

ความรักกบัเทพหยคุโหลวทีว่ดัหวงัตา้เซยีนะ ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็
เป็นการขอพรใหเ้จอเนือ้คู ่สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยนืยาว  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาทา่นเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่Jewelry Factory เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืก
ซือ้เป็นของประดบัของทา่นเองซึง่มลีกัษณะสวยงามโดดเดน่ซึง่มกีังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม หลังจากนัน้น า

ทา่นไปยัง รา้นหยก และ สมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดรั้บการ
การันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกงขึน้ชือ่ของคนฮอ่งกง เพือ่น ากลับไปเป็นของฝากหรอืใชเ้องก็ด ีจากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูห่าดทราย อา่วรพีลัส ์เบย ์(วดัที ่5) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉาก
ในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีูปปัน้ของ เจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลาวทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านไดน้มัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพ

เจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล และใหท้า่นไดข้า้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 
ปี จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทีย่วสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ จมิซาจุย่ Tsim 

Sha Tsui  หรอื ศนูยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งในย่านนี้ทีม่ ี
รา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกงกับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ

MAR  K&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นตน้ 

 
 

 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก  

 
21:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่CX709 

 
23:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤษภาคม 

27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 * วนัวสิาขบชูา 13,888 13,888 13,888 4,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวลรี ่เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่

ทา่นละ 400HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ CATHAY PACIFIC 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 150 HKD /ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
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 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ฮอ่งกง 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

   
   

   
 


