
 
 

 
 
 

โดยสายการบนิCathay Pacific Airways(CX)บนิไฟลเ์ชา้สดุคุม้ 

 
ฉลองสงกรานต1์3-15เมษายน 2561 
(พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ) 
พเิศษ!!!แถมซมิฮอ่งกงเลน่เน็ตไมอ่ ัน้ 

 
ไหวพ้ระเสรมิบารม ี6 วดัดงั 

Unseenฮอ่งกงกอ่นใคร 
 วัดเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหม่วัดซีซ้าน(Tsz Shan Monastery) 

Unseen ฮ่องกงก่อนใคร 
 วัดเจ้าแม่กวนอมิองค์เก่าแก่ฮ่องฮัมยืมเงนิเจ้าแม่กวนอมิ 
 วัดเจ้าแม่กวนอมิรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซงิเอ๊ียะโชคลาภเงนิทอง 

ฮอ่งกง-พระใหญน่องปิง  
-วดัซซีา้น3วนั2คนื 



 
 

 วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)น่ังกระเช้า360 องศา 

 วัดแชกงหมวิหรือวัดกังหนัหมุนกังหนันําโชค 

 วัดหวังต้าเซียนขอพระเร่ืองสุขภาพและขอเนือ้คู่ 

 

วันแรก กรุงเทพ - ฮ่องกง –วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)-  

วัดแชกงหมิว-A Symphony of lights 

04.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประตู6 แถวM  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์( CX )เพ่ือทําการเช็คอินตัว๋ 

06.40 น.เหิรฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ีCX616บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

10.25 นถงึทา่อากาศยานใหมเ่ช็กแลบ็ก๊อกลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพ่ือ 

สร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําทา่นรับประทานอาหารเท่ียง 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร    หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู่"วัดเจ้าแม่กวนอมิ 

"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery)...วดั "ชีซ้าน" หรือท่ีคนฮ่องกงเรียกวา่ "ฉ่ีซ้านจ๋ี" เป็นวดัท่ีกําลงัได้รับความสนใจมาก

ท่ีสดุในขณะนี ้เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชม ... ความน่าสนใจของวดันี ้นอกจากบรรยากาศอนัเขียวขจีแสนสงบบริเวณชาน

เมือง บนพืน้ท่ีกวา่ 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแมก่วนอิมสีขาว สงูถงึ 76 เมตรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกแล้ว ยงั

มีอีกสิง่หนึง่ ท่ีเรียกเสียงฮือฮาในหมูค่นฮ่องกงเป็นอยา่งมาก นัน่คือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ท่ี "บกุระจกกนักระสนุ" ตัง้อยู่

ในโซนกฎิุพระสงฆ์ โดยคาดเดากนัวา่ น่ีคือห้องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐีท่ีบริจาคทรัพย์สนิราว 7,000 ล้านบาท 

(หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพ่ือสร้างวดันีข้ึน้มาเน่ืองจากวดันี ้เป็นวดัของ "เอกชน" ท่ีมุง่เน้นเผยแพร่และศกึษา

ธรรมะ จงึตัง้กฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของตนเองขึน้มา โดยเฉพาะเร่ืองการเข้าชม ท่ีรับเฉพาะบคุคลท่ีลงทะเบียนลว่งหน้า 30 

วนัเทา่นัน้ ซึง่วดันีถื้อวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวดัห้ามใช้ธูป ห้ามคนนําเนือ้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ

อาหารอ่ืนๆ เข้าไปในวดัเพ่ือสง่เสริมความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมสําหรับการแตง่กายให้ทกุทา่นสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีสภุาพ 

ห้ามใสเ่สือ้ท่ีไมมี่แขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเทา่นัน้ 

หมายเหตุ :ต้องทําการจองคิวเข้าวดัลว่งหน้า 1 เดือนเทา่นัน้ การจองจะสําเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัการตอบรับจากเจ้าหน้าท่ี

ของทางวดัเทา่นัน้ ทางบริษัททวัร์ไมส่ามารถท่ีจะยืนยนัการเข้าชมได้ และหากการจองไมสํ่าเร็จขอสวงนสทิธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอ่ืน ตามท่ีตกลง ณ วนัท่ีทราบผลแก่ลกูค้า } 

 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูวั่ดแชกงหมวิ(หรือวัดกังหัน) ซึง่เป็นวดัท่ีคนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดั

เก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุ

กงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึง่เป็นความ

เช่ือของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปทําธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอ่ืน



 
 

โดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพ่ือให้หน้าท่ีการงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านาย

และพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิง่ไมดี่ออกไปจากชีวิตให้มีแตส่ิง่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี 

จนได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

คืนนีพ้กัท่ีEmpire Kowloon Hotel หรือKimberley Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั  

อิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมอยา่งจใุจยา่นจิมซาจุ่ย(tsimshatsui)    จิมซาจุ่ยเป็นยา่นช้อปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ี

คนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกัเม่ือพดูถงึจมิซาจุ่ย ทกุคนก็ต้องนกึถงึถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แตจ่มิซาจุ่ยไปจนถงึยา่นปร๊ินซ์

เอด็เวิร์ด นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอยา่งแท้จริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหนึง่ของฮ่องกง ท่ีทัง้สองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไป

ด้วยร้านค้าตา่งๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชัน้ดี ห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั ร้านอาหารและ

ภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถงึระดบั 5 ดาว 

 ( อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจ )  

 จนได้เวลานดัหมายนําทา่นชม A Symphony of Lightsความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น.  

ทุกคํ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี

ย่ิงใหญ่ท่ีสดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าสําคญัตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของ

ตกึเหลา่นี ้จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆแสดงให้เหน็ถงึ

บรรยากาศอนัคกึคกัของ 

 

วันที่สอง วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปป้ิงซติีเ้กท- 

(หรือซือ้ดสินีย์แลนด์เพิ่มผู้ใหญ่คนละ3,500บาท/เดก็3-11ปี เพิ่มคนละ

2,900บาท) 

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุ่ม ฯลฯปรุงรสตามสตูรต้นตําหรับ

กวางตุ้งแท้หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360เหาะไปบนเส้นทาง

ลอยฟ้านองปิง  กบัรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrailท่ีจะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  

จาก Tung Chung ตุงชุงสูท่ี่ราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง  เม่ือไปถงึปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์  สิง่ท่ี

น่าสนใจหลายอยา่งของหมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและร้านอาหารจะทําให้คณุเพลดิเพลนิอยูไ่ด้หลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บตัรผา่น



 
 

ประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   ทา่นสามารถมองเหน็พระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดบัความสงู 

22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากเกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีด้านลา่ง  ไต่

ขึน้บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบันํา้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบท่ีจะทํา

ให้คณุต่ืนตะลงึ(ในกรณีท่ีกระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถบสัท้องถ่ิน)

หลงัจากนมสัการพระใหญ่นองปิงแล้วนําทา่นช้อปปิง้ ณ ห้าง 

ซติีเ้กท เอาท์เลต ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดงัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, 

Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงัระดบัโลกอีกมากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70%ให้ทา่นได้เลือกช๊อปได้

อยา่งอิสระ( อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ) 

 
Option Disneyland 
หรือเที่ยวดสินีย์แลนด์(เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ3,500บาท/เดก็3-11 ปี คนละ 2,900 บาท) 
นําทา่นเดินทางสู ่ ฮ่องกงดสินีย์แลนด์  อาณาจกัรสวนสนกุอนัย่ิงใหญ่แหง่ใหมล่า่สดุของโลก“ฮ่องกดิสนีย์แลนด์” ทา่น

จะได้สนกุกบัสวนสนกุดิสนีย์ เตม็วนัอยา่งจใุจและคุ้มคา่ ฟรีเคร่ืองเลน่ทกุชนิด  ทา่นจะได้พบกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยัน

และสดุสนกุท่ีสดุแหง่ใหมข่องโลก ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น    MAIN STREET USAทา่นจะได้พบกบัร้านค้าขายของท่ี

ระลกึและร้านอาหารมากมายและสดุสนกุกบั    รถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนกุและขบวนพาเหร ดอนัย่ิงใหญ่ ทา่นจะพบ

กบัตวัการ์ตนูขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ   TOMORROW LAND ทา่นจะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลกอนาคตอนั

ทนัสมยั SPACE MOUNTAIN  เคร่ืองเลน่ท่ีสนกุสดุๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTROBLASTERS เคร่ือง  เลน่ท่ีปกป้อง

จกัรวาลยิงตอ่สู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนกุ  FANTASY LAND สดุสนกุกบั

เมืองเทพนิยายทา่นจะได้พบกบัโชว์อนัย่ิงใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ี   ทา่นช่ืนชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา 

ซินเดอเรลา มิกกีเ้มาท์ หมีพลแูละเพ่ือนๆตวัการ์ตนู    อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทกุคน ADVENTURE LANDดินแดนแหง่การ

ผจญภยัอนัต่ืนเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนัน่าสนกุสนานผจญภยักบัสตัว์ป่าอนัน่าต่ืนเต้นนานา

ชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ทา่นจะได้พบกบั FESTIVEL OF THE LION KING

เพลดิเพลนิ   กบัโชว์อนัย่ิงใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูในเร่ืองไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO 

TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบั

เสียงดนตรี    แหง่ป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเต้นกบัสายนํา้อนัเยน็ฉ่ํา และต่ืนตาต่ืนใจกบั 2 โซนใหมท่ี่เปิดเพิ่ม กริซลีย์

ดัลช์  สร้างสรรพิเศษสดุเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวนัตกกบั รถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือน ผจญภยั

หลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผา่นโตรกธาร ไกเซอร์นํา้พรุ้อน ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินท่ีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เทา่นัน้ 

ทอย สตอร่ี แลนด์ดินแดนท่ีย่ิงใหญ่เหนือคําบรรยายแหง่เดียวในเอเชียท่ีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้าสูท่อย สตอร่ี

แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์พิคซาร์ สําหรับเดก็ทกุวยั เม่ือแอนดีไ้มอ่ยู่ ,เหลา่ของเลน่ออกมามากมาย...ระวงั ปฏิบติัการ

ร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซตู ดร๊อป , แล้วร่วมวิ่งไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ดอ็ก สปีน กร๊ีด

สดุเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตวั U ท่ีความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งจ ุ อีกทัง้ยงั

ได้สนกุสนานกบัมสิทคิ พอยท์(MYSTIC POINT)เดินทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มท่ีเตม็ไปด้วยวตัถโุบราณท่ีสร้างภาพลวงตา 

3 มิติ "การ์เด้นออฟ วนัเดอร์ส " (Garden of Wonders) สํารวจพิพิธภณัฑ์ลกึลบัท่ีซึง่วตัถโุบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามี

ชีวิตตอ่หน้าตอ่ตาทา่น"มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor) 

วนันีใ้ห้ทา่นได้สนกุสนานกบัสวนสนกุดิสนีย์แลนด์อยา่งจใุจจนได้เวลานดัหมายนําทา่นเดินทางกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั 

คืนนีพ้กัท่ีEmpire Kowloon Hotel หรือKimberley Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั  



 
 

 

วันที่สาม      ฮ่องกง –ซติีท้วัร์(น่ังพคีแทรมสู่วคิตอเรียพคี–เจ้าแม่

กวนอมิรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮัม-วัดหวังต้าเซียน-กรุงเทพฯ 

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตาคารบริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นตําหรับ

กวางตุ้งแท้  หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจ

การค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั  นําทา่นนัง่พีคแทรมสูว่ิคตอเรียพีค เพ่ือขึน้ชมวิวบนเขา วคิตอเรียพีค  ชมความงามของอา่ว

ฮ่องกงท่ีสวยงามเล่ืองลือไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง 

แล้วนําทา่นสูรี่พัลส์เบย์Repulse Bay ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อา่วอา่วด้านนี ้

เป็นอา่วนํา้ตืน้  ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล    แตท่ี่น่าสนใจ

คือด้านหนึง่ของอา่วมีวดั  พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ   ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย   ตามความเช่ือถือศรัทธา 

พระสงัฆจาย บชูาเพ่ือความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่  มีเทพแหง่วาสนา 

เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบูคลําหินก้อนกลมอยา่ง

ตัง้ใจ อิสระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแหง่นีคื้ออีกด้านของเสน่ห์ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมือง

จากนัน้นําชมโรงงานโรงงานจวิเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึง่

เช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมดี่ออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆเข้ามาในชีวิต อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภ

เงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีทําธุรกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เล่ือนยศเล่ือนตําแหน่งหากเป็นลกูน้อง

พนกังานบริษัทจะเป็นท่ีรักของ   แล้วนําทา่นเดินทางสูว่ดัเจ้าแม่กวนอมิHung Homซึง่วดันีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ของคนฮ่องกง 

ตรงกลางจะมีเจ้าแมก่วนอินทรงประดิษฐานอยูบ่นเก้าอี ้ เจ้าแมก่วนอิมปางนีมี้ช่ือเสียงทางด้านการให้กู้ เงินคะวิธีการ : 

(ความเช่ือสว่นบคุคล)เราก็จดุธูปอธิฐานขอพร  และขอกู้ เงินจากทา่นได้เลยจะเอาเทา่ไรก็วา่ไป บางครัง้จะมีเจ้าหน้าท่ีแจก

ซองเงินให้แตถ้่าไมมี่เราก็เตรียมไปเอง   แล้วนําไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ  9 รอบ  ก็แล้วแตกํ่าลงัความตัง้ใจ   จากนัน้

ก็เก็บซององัเปา นัน้ไว้  เปรียบเสมือนวา่เราได้กู้ เงินมาจากองค์เจ้าแมแ่ล้ว  เม่ือไรท่ีสําเสร็จผลตามท่ีอธิฐาน  ก็คอ่ยกลบัไป

ทําบญุใช้ทา่น  ( ขอเสร็จสมหวงัเรียบร้อยแล้ว  อยา่ลืมมาคืนทา่นนะคะ ) 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้า่ 

หวอ่งไทซ่ิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไมมี่วนัเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกต



 
 

ได้ทกุครัง้เม่ือมีโอกาสไปเย่ียมเยียน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจํานวนมากท่ีมาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธูปคละคลุ้งไปทัว่

บริเวณ ทา่นเทพเจ้าหวงัต้าเซียน เดิมทา่นช่ือ "หวอ่งช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ท่ีมีจิตเมตตาตอ่ชาวโลก 

ทา่นมีความกตญั�ตูอ่พอ่แมส่งูมาก และช่วยพอ่แมต่ัง้แตเ่ลก็ ทํางานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นได้พบกบันกัพรต 

และนกัพรตได้ชวนไปศกึษาร่ําเรียนวิชาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งช้อเผง่ก็ตดัสนิใจตามนกัพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร่ําเรียนวิชา 

ทา่นขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เม่ือทา่นได้ร่ําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก็

ได้ลาอาจารย์ของทา่นกลบัมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมนุไพร เพ่ือบําเพญ็ประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ 

ตลอดจนผู้ ท่ีเดือดร้อนไปทัว่ทกุสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ทา่นหวงัต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จดัยา

สมนุไพรให้แก่ชาวบ้านเพ่ือตอ่สู้กบัโรคร้าย ตลอดอายขุยัทองทา่น ได้มีลกูศิษย์มากมายท่ีเคารพทา่นและร่ําเรียนวิชาจาก

ทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งให้ทา่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่ิน และได้ตัง้ศาลเอาไว้เพ่ือกราบสกัการะ  เม่ือครัง้ชาวจีน

อพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถางธูปของทา่นมาด้วย และได้วาดรูปของทา่นโดยหมกึและพูก่นัจีนโบราณ เพ่ือ

แสดงถงึตวัทา่น ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทีวดัหวงัต้าเซียน เกาะเกาลนู ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มาเกิดโรคระบาด

ใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวงัต้าเซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไว้ไปต้มกินจนหายจากโรค

ระบาดครัง้นัน้มาได้ จงึทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาตอ่เทพเจ้าหวงัต้าเซียนเป็นอยา่งมาก  อีกสิง่หนึง่ท่ีผู้คนศรัทธาและ

นิยมทําเม่ือมาถงึวดัหวงัต้าเซียนได้แก่ การเส่ียงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวงัต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถงึ 50 ชดุ 

ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัต้าเซียนมีความแมน่ยําเป็นอยา่งย่ิง 

จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นออกเดินทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบก๊ก 

19.50 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี CX703  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 

21.45 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

อัตราค่าบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น 

มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ทา่นไมมี่เตียง 

พกัเด่ียว 

13-15 เมษายน 2561 25,900 25,900 24,900 23,900 7,500 

ค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 

  คา่รถรับสง่ตามรายการ 

 คา่อาหาร ตามรายการ 

  คา่ธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 

 คา่ประกนัอบุติัเหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ ท่ีเดินทางอายต่ํุากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความ

คุ้มครอง  50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดินทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 

  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 

 คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมท่ีระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั 

 คา่ภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และคา่สิน้เปลืองเชือ้เพลงิ คํานวณ ณ วนัท่ี  1ม.ค.2561 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ (คิดคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  



 
 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืน ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองด่ืม 

 ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,500 บาท /เดก็อาย ุ3-11 ปี คนละ2,900  ราคานีร้วมรถรับสง่  

 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถคนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั  

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ท่ีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั  

 

หมายเหตุ  

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานการ

ก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความ

ลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ 

 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้

ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่น

เงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดของทางสาย

การบิน  จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 

 ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่งึ 10 ทา่น   

 **** ออกเดินทางขัน้ต่ํา 10 ทา่น (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 

 การทอ่งเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  คือร้านหยก 

ร้านบวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจวิเวอร์ร่ีแตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิ่ม 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถท่ีจะร้องขอ

ได้วา่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสียทางเจ้าท่ี

และหวัหน้าทวัร์จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรด

เข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง1.วางเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี  แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  พร้อม

แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  



 
 
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก1. ยกเลกิการเดินทางขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทกุกรณี 

*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดนิทางของท่านวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม ่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใดๆ*** 

***เม่ือท่านได้ชาํระเงนิมัดจาํหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ*** 

 

 


