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เจาแมทบัทิม ... เทพเจาประจําตัวในวัดหยูนหยูน ... เจาพอแชกง 

เจาแมกวนอมิฮองฮํา ... เจาพอกวนอู ... เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย 

เจาพอหวังตาเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญวัดโปหลิน 

***พิเศษ...เปดยางตนตํารับฮองกง*** 
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง    
12.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบิน

คาเธย แปซิฟค เจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
14.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบิน CX654 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 
18.45 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทานสูฝงเกาลูน ฮองกงตั้งอยู

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูตดิกับมณฑลกวางตง (กวางตุง) โดย
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มาเกาอยูทางฝงตะวันตก หางไปราว 61 กิโลเมตร ฮองกงเดิมเปนเพียงหมูบานประมงเล็กๆ แหงหนึ่ง ใน
เขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจ้ิน หลังจากจีนพายแพในสงครามฝน เกาะฮองกงและเกาลูนจึงถูกครอบครอง
โดยอังกฤษในป 1842 และ 1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลัง ในป 1898 อังกฤษไดทําสัญญา‘เชาซื้อ’พ้ืนที่
ทางตอนใตของลําน้ําเซินเจ้ิน  ซึ่งปจจุบันเรียกวา‘เขตดนิแดนใหม’รวมทั้งเกาะรอบขาง ซึ่งมีอาณาบริเวณ
กวางใหญกวาเม่ือคร้ังอังกฤษเขายดึครองในสมยัสงครามฝนเกือบสิบเทา 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก 
พักที ่PANDA HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สอง ไหวพระ 6 วัด-ชอปปง-Avenue of Star & Symphony of Lights 
เชา รับประทานอาหารแบบต๋ิมซํา  ณ ภัตตาคาร  

นําทานไปไหวเจาแมทับทิม ทีว่ัดเทียนโหว Tin Hua Temple Shuan Wan (1) เพ่ือชวยคุมครองการ
เดินทางใหปลอดภยัหรือเรียกวาเทพธดิาแหงสรวงสวรรค หรอืเทพีแหงทองทะเล มีความสามารถพิเศษ
เหนือธรรมชาติ ทานจะปกปองชาวประมงใหรอดพนจากพายแุละความหายนะทางทะเล 
นําทานไหวเทพเจาประจําตัวที่วัดหยูนหยูน Yuen Yuen Institute (2) สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ 
เตา และขงจ้ือ ไหวไทสวยเอี้ย เทพเจาคุมครองดวงชะตา ในวัดทีมี่ฮวงจุยดทีี่สดุแหงหนึ่งของฮองกง และ
ถือวาเปนศูนยรวมทางศาสนาขนาดใหญ เพราะเปนวัดเดยีวในฮองกงที่บูชาศาสนาพุทธ เตาและขงจ้ือ
จุดเดนอยูที่วิหารหรือหอฟา สรางดวยหินธรรมชาตดิานหลังเพ่ือรับพลังมังกรจากภูเขา ดานซายขวาโอบ
ลอมดวยมังกรเขยีวเปนวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ อยูบริเวณเนินเขาใกลหมูบานโลไว และวัดนี้เคยเปน
สถานทีถ่ายทําละครก่ีเพาอีกดวย 
นําทานไปไหวหลวงพอแชกง ทีว่ัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค (3) ขึ้นช่ือลอืชาในเร่ืองความ
ศักดิส์ิทธิ์ในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง และวัดแชกง ยังเปนที่มาของจ้ีกังหันนําโชคที่มีชื่อเสยีงของ
วงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นนี ้ เพ่ือ
เสริมสรางบารมีและศิริมงคลใหกับชีวิตดวยกันทั้งสิน้นําทานเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร่ี  ที่ขึ้นชือ่ของฮองกง
พบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยีย่ม 
นําทานไปไหวเจาแมกวนอิมฮองฮํา Kun Im Temple (4) เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีชือ่เสยีงแหงหนึ่งใน
ฮองกงขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธสิตัวแหงความเมตตาชวยคุมครองและปกปกรักษา 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานไปไหวเจาพอกวนอู Kuan Au Temple ทีฝ่งฮองกง (5) ทานเจาพอกวนอูเปนสัญลักษณของ
ความเขมแข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจม่ันคงดั่งขุนเขา มีสตปิญญาเลอเลิศ
มากและไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถงึขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพลํ้าแกฝาย
ตรงขามและใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซือ่สตัยหรอืบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง 
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นําทานเดนิทางสูหาดทรายรีพลสัเลย ไปไหวเจาแมกวนอิม (6) พระโพธิสัตวแหงความเมตตาที่นีมี่
ช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหวไฉซิ้งเอีย้ขอพรโชคลาภตลอดป และขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวา
ขามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 
อิสระชอปปงทีย่านจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทาน
จะไดเลือกซือ้สนิคาประเภทตางๆอยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใด
ศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสือ้ที่
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาตช่ืิอดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะ
อิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเดด็ของฮองกง หรือเลือกชอปปงทีโ่อ
เชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ช้ันนําที่มีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน อาท ิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่
Toy’s Us สําหรับทานที่ไมชอบชอปปงก็สามารถเดินไปทีถ่นน Avenue of Star ทานจะไดพบกับรอย
ประทับมือของบุคคลที่มีช่ือเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉา
เหวย, จางมานอว้ี, เจ็ท ลี,มิเชล โหยว ยังไมรวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ไดประทับรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต พรอม
ชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of 
Lights ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสดุยอดตระการตาซึ่งเปน
การแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรยี
โดยบนดาดฟาของตึกเหลานีป้ระดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***  
พักที ่PANDA HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม ไหวพระ 3 วัด-ชอปปง-กรุงเทพฯ    
เชา รับประทานอาหาร แบบต๋ิมซํา  ณ ภัตตาคาร  

นําทานไหวเจาพอหวังตาเซียน (7) คนจีนกวางตุงจะเรียกวัดนี้วา หวองไทซินเปนวัดเกาแกอายุกวารอยป 
มีชื่อเสยีงในเรื่องของสขุภาพ แวะชมสินคาโอทอปของจีนรานหยก ซึ่งคนจีนถอืเปนเคร่ืองรางและ
เครื่องประดับตดิตัว  
นําทานไหวที่วดัชชีิหลิน Chi Lin Nunnery (8) สักการะพระพุทธเจาและพระโพธสิัตว และเทพยดาสําคัญ
ตางๆ ในสํานักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญสดุในภูมภิาคเอเชยี 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานไหวพระใหญวัดโปหลิน (9) ซ่ึงต้ังอยูที่เกาะลนัเตาขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต องคพระ
สรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยัง
เนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 จากตุงชุงสูที่ราบนองปง เปน
กระเชาที่ยาวที่สดุในโลก ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเชาปดจะใชรถ
โคชขึ้นแทน) และอสิระใหทุกทานชอปปงสินคาแบรนดเนมที ่City gate Outlet เปนตึกทีข่ายแตสินคาราคา
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ลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา นาฬิกา มีอยู 70 กวายี่หอ เชนNike, Adidas, Roots, 
Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs
และช้ันใตดินจะมี Supermarket ขนาดใหญใหทุกทานไดเลอืกซือ้ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบิน ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย*** 

21.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ ***ไฟลขากลับบางวัน HKG-BKK CX709 2225-0015*** 

ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบริการ
 
อัตราคาบริการ***8-10, 15-17 ก.ย. / 9-11, 23-25 พ.ย. / 14-16 ธ.ค. 60*** 
        ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)     16,999.- บาท 
        ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   16,499.- บาท 
        ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   15,999.- บาท 
        พักเดี่ยวเพิ่ม           3,500.- บาท   
 
อัตราคาบริการ***5-7, 12-14, 26-28 ต.ค. 60*** 
        ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)     17,499.- บาท 
        ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   16,999.- บาท 
        ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   16,499.- บาท 
        พักเดี่ยวเพิ่ม           3,500.- บาท   
 
อัตราคาบริการ***13-15 ต.ค. / 21-23 ธ.ค. 60*** 
        ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)     18,999.- บาท 
        ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   18,499.- บาท 
        ราคาเด็กไมมีเตียงเสริม (พักกับผูใหญ 2 ทาน)   17,999.- บาท 
        พักเดี่ยวเพิ่ม           3,500.- บาท   
 
อัตราน้ีรวม 
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ / คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / 
คาอาหาร และเคร่ืองดื่มทีร่ะบุไวในรายการ / คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตยีงเสริม) / 
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คาน้ําหนกักระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก. / คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเทีย่วตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คา
ประกันอุบตัิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาทิปไกดทองถิน่ และคาทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจายทิป 90 HKD/ทาน***/ คาทําหนังสอืเดินทางไทย 
และคาธรรมเนยีมสําหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนยีม
กระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 30 กก. / คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรดี โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และกรณุาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับภาษี / คา
ภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดตางๆ กอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือต๋ัวรถไฟ, ซ้ือ
ต๋ัวรถโดยสาร และจองหองพัก เพื่อประโยชนของลกูคา 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสดุวิสยัจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษนี้ํามันขึ้นในอนาคต 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บคาภาษนี้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษนี้ํามันใหมที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบรษิัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
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5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเทีย่วตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคนืได เพราะการชําระคาทัวร
เปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตางๆ 
7. การทองเทีย่วประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสรมิการทองเที่ยวดังกลาว  
คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานขนม รานจิวเวอรรี ่ เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวร
เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 


