
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล  วดัอาม่า  วดัเจา้แม่กวนอิม 

ซากวิหารโบสถเ์ซนตป์อล   ชอ้ปปิงเซนาโดส้แควร ์

ถนนสายอาหาร สวรรคข์องนกัชิม ณ TAIPA FOOD STREET 

นงัรถรางพีคแทรม ถา่ยรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม+เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ แกช้ง หมุนกงัหนันาํโชค วดัแชกงหมิว 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยงิไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) AIRBUS A380 

บินหรูเครืองบิน  2 ชนัลําทีใหญ่ทีสุดในโลก  
 

 

 

 

 

 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปปิงจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 
 



                 

 PRUDENTIAL HOTEL // NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 

EATON  HOTEL // THE  KOWLOON  HOTEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ               
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ  

2-3 ท่าน 
พักเดียว 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 1 ท่านพักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตยีง) 

6-8  มีนาคม  2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

13-15  มีนาคม  2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

20-22  มีนาคม  2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

27-29  มีนาคม  2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

3-5 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

4-6 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันจักรี” ไม่ต้องลางาน*** 

10-12 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

15-17 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

16-18 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

17-19 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

24-26 เมษายน 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 



                 

 
1-3 พฤษภาคม 2563 

ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันแรงงาน” ไม่ต้องลางาน*** 

2-4 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

***พีเรียดตรงวันหยุด “วันฉัตรมงคล” และ “วันวิสาขบูชา” ลางานวันเดียว*** 

8-10 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

15-17 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

22-24 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

29-31 พฤษภาคม 2563 
ขาไป   EK384 (14.00-18.05) 

ขากลบั EK385 (21.30-23.45) 
20,900 8,000 19,900 18,900 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอ้ปปิงเลดีมาเก็ต &  

  เทมเปิลสตรีท 

                                                       

 

 

 

 
 

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว  T  เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจ้าหน้าทแีละหัวหน้าทวัร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ทา่นในด้านตวัเครืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.00 น.  นาํทุกทา่นลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบนิที EK384 / บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

18.05 น.  การเดินทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ททีนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  

 จากนัน นาํทา่นเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็น

สะพานแขวนสองชันทยีาวทสีดุในโลก โดยมีความยาวทงัหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่องกง

อินเตอร์เนชันนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิง ส่วนชันล่างเป็น

เส้นทางของเอม็ทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า

นี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทวัโลกอกีด้วย 

 



                 

  

 

 

  

 

 
  

  

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพือชมการแสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึงเป็นการแสดงแสง สี เสียง 

กลางแจ้งทใีหญ่ทสีดุในโลกทถูีกบันทกึโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทงัในฝังฮ่องกงและเกาลูนก

ว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกนัอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 

1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 1 ) 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

จากนัน นาํทา่นเดินทางเข้าเชค็อินสู่ทพัีกสดุสบาย ใจกลางเมืองฮ่องกงกับโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมมอบอิสระ

ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึงหากท่านต้องการชมทศันียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือช้อปปิงยามคาํคืน 

ท่านสามารถเริมต้นช้อป ชิม ชิลล์ได้ตงัแต่หน้าโรงแรมเป็นต้นไป เนืองจากโรงแรมตังอยู่ใจกลางย่านช้อปปิง 

 ฮ่องกงพกัที ::  PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL  

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านนั 

 

วนัทีสอง ฮ่องกง –  มาเกา๊ (FERRY) - นมสัการเจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัอาม่า -   

  วดัเจา้แม่กวนอิม - โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์– TAIPA FOOD STREET – 

  มาเกา๊ – ฮ่องกง (FERRY) 

 

 

 

 

 

 



                 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง ( 2 ) 

จากนนั นําท่านเดินทางสู่เกาะมาเกา๊ โดยเรือเฟอรรี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง 

โดยในระหว่างการเดินทางเข้าสู่เมืองมาเกา๊จะผ่านจุดสาํคัญต่างๆ เช่น มาเกา๊ทาวเวอร ์ทมีีความสูง 338 เมตร 

แล้วนาํพาทา่นแวะขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล ซึงเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ ประทบัยืน

บนโคมทรงดอกบัว มีความสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี มีชือเรียกอีกชือหนึงชือว่า 

เจา้แม่กวนอิมลูกครึงโปรตุเกส เนืองจากองค์ท่านถูกสร้างขึนโดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่าง

จีนกับโปรตุเกส โดยมีพระพักตร์เป็นพระแม่มารี ซึงโปรตุเกสสร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเกา๊ในโอกาสส่ง

มอบเกาะมาเกา๊คืนให้กบัจีน เพือให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงนันเอง นอกจากนีภายใต้รูปปันขององค์เจ้าแม่กวนอิม

ยังจัดเป็นพิพิธภณัฑท์จัีดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี

โดยละเอียดอีกด้วย แล้วนาํท่านแวะ ซือขนมของฝากจากมาเกา๊ ประกอบด้วย ขนมทองพลับ ทองม้วน ขนม

ผัวจ๋า ขนมเมียจ๋า หมูหวานและหมูแผ่น  จากนันนาํท่านเดินทางต่อไปยัง วดัอาม่า (A-MA TEMPLE) ซึง

เป็น 1 ใน 3 วัดทเีก่าแก่ทสีุดในมาเกา๊ นับว่าเป็นวัดดังทผู้ีคนในมาเกา๊นิยมมากราบไหว้มากทสีุด สร้างขึนใน

สมัยราชวงศ์หมิง ตงัแต่ปี ค.ศ. 1488 ทงัยังได้รับการบันทกึจากองค์กร UNESCO ให้เป็นหนึงในมรดกโลกอีก

ด้วย  สาํหรับภายในวัดจะมี องคอ์าม่าหรือเจ้าแม่ทบัทิม เป็นองค์ประธาน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรเพือ

เป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคู่เพือขอพรเรืองคู่ครอง

หรือคนรัก ภายในวัดมีก้อนหินขนาดใหญ่และสลักเป็นรูปเรือสาํเภาโบราณ เชือกันว่าหากพกธนบัตรทนีาํไปลูบ

กับภาพจาํลองเรือแกะสลักบนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน นําท่านเดินทางต่อไปยัง วดัเจ้าแม่กวนอิม ซึงเป็นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดในมาเก๊า สร้างขึนตังแต่

สมัยศตวรรษท ี13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาํหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปันทองลงรัก

ของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนียังเป็นทีประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว นํา

ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ทมีีอายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้าสาวของจีนทตีัดเยบ็ด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม 

หลังจากนัน นาํท่านเยียมชมซากประตู โบสถเ์ซนตป์อล สร้างขึนเมือต้นศตวรรษที 17 นับเป็นสถานททีีมี

ความสาํคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจาํเมืองมาเก๊า แต่เดิมโบสถ์แห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอน

ศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่าง

รุนแรง ทาํให้คงเหลือเพียงซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าทยัีงคงความสง่างาม หลังจากที

ได้มีการบูรณะขึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากนีด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึน และยังมี

หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนซึงเป็นผู้ก่อตังโบสถ์ รวมถึงโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญีปุ่น เวียดนาม ที

เสียชีวิตเมือคราวทเีกิดเพลิงไหม้ครังยิงใหญ่ จากนันพาท่านเดินต่อไปยัง เซนาโดส้แควร ์ย่านการค้าทสีาํคัญ

ของมาเก๊าหรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า มีความโดดเด่นของพืนถนนทีปูลาดด้วยกระเบืองเป็นลอนคลืน 

เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้อิสระท่านเดินช้อป 

ชิม ชิลล์ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือเสือผ้าหรือสินค้าแบรนด์เนมได้ทีนี ไม่ว่าจะเป็น ESPRIT, 

GIORDANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ 



                 

  

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ “TAIPA FOOD STREET” หรือ “ถนนสายอาหาร” สวรรค์ของเหล่านักชิม 

ตงัอยู่ทหีมู่บ้านไทปา (Taipa Village) โดยจะมีตรอกเลก็ๆทชืีอว่าถนน Rua do Cunha ซึงจะเตม็ไปด้วยร้านค้า

ร้านอาหาร และร้านขนมทวีางขายเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง ทงัอาหารจีน อาหารโปรตุเกส ร้านคุกกชืีอดัง 

ร้านขนมเค้ก ร้านของฝาก รวมไปจนถึงสาขาของร้านกาแฟสตาร์บัค โดยบริเวณหัวและท้ายของตรอกแห่งนีจะมี

ลานสาํหรับนังเล่น ให้ทา่นได้แวะพักและรับประทานอาหารพร้อมกบัชมบรรยากาศไปพลางๆอีกด้วย 

***อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านเอร็ดอร่อยกบัการชิมอาหารไดอ้ย่างเต็มอิม*** 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง*** 

จากนนั นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮ่องกง โดยเรือเฟอรรี์ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง 

 ฮ่องกงพกัที ::  PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL / EATON  HOTEL  

  หรือ THE  KOWLOON  HOTEL เท่านนั 

 

วนัทีสาม (นงัรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี (สูงสุด) – อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลรี –  วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิงถนนแบรนดเ์นม – 

  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 

 หลังจากนัน นาํทา่นเดินทางโดย รถรางพคีแทรม ขึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวทสีูงทสีุดของฮ่องกงกับ

ความสูง 396 เมตรเหนือระดับนําทะเล จากจุดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ 

อาคารรูปร่างครึงวงกลมทีมีเอกลักษณ์โดดเด่นทีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาะเกาลูนทังเกาะได้อย่างชัดเจน 

พร้อมตืนตาตืนใจกับตึกระฟ้าทีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัล

พลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็นทีตังของธุรกิจชันนําของฮ่องกง พร้อมทังถ่ายภาพกับวิวสวยสุด

ประทบัใจ และเลือกซือของทรีะลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนัน ยังมี

พิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  ซึงเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจาํลองเสมือนจริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชือเสียงของ



                 

 ฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยยีมชมอีกด้วย 

ท่านสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เริมต้น

มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพร

และขอให้การเดินทางทุกครังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

กระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา

องค์ทา่นแล้วกาํมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  

พร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ”

ซึงชาวฮ่องกงเชือกันว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้

ด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย 

เครายาวๆ ในมือทา่นถือหนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหิน

เชือว่าจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านทมีีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพร

หลังจากนัน นาํท่านเยียมชมโรงงาน 

ฮ่องกง และได้รับรางวัลอนัดับเยียม

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หลังจากนันนาํท่านเดินทาง

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

จากนันให้ทา่นทาํพิธีหมุน “

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดังนี

ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั

ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที 4. คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

  เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 

 

 

 

 

ฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยยีมชมอีกด้วย (ในการเขา้ชมพพิิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตวัเขา้ชมเอง

เริมต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสิทธิ

มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ “เจ้าแม่ทับทิม

และขอให้การเดินทางทุกครังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

สองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา

องค์ทา่นแล้วกาํมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  ส่วนท่านใดทมีีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอ

Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้าม 

ซึงชาวฮ่องกงเชือกันว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้ เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไป

ด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย หนึงในนันคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก

หนังสือเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสดีาํก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

เชือว่าจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านทมีีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วกจ็ะช่วย

นาํท่านเยียมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทขีึนชือของ

ด้รับรางวัลอนัดับเยียม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

เดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple)

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้านในศาลจะมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

ละวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

“กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนันําโชค" เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ 

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดังนี 

เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา   

คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสม

ท่านตอ้งเสียค่าตวัเขา้ชมเอง) จากนัน นาํ

ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสิทธิ

เจ้าแม่ทับทิม” เพือเป็นทยึีดเหนียวจิตใจ

และขอให้การเดินทางทุกครังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอีย” ทเีชือกันว่า หาก

สองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองทอียู่ด้านข้าง

แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอ

จะประสบความสาํเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” 

เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไป

เจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวด

ต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

จะช่วยให้ความรักมันคงและยาวนาน 

ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทขีึนชือของ

Che Kung Temple) หนึงในวัดดังของฮ่องกง 

มีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสิทธิในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

ละวัดแห่งนี ยังเป็นสถานททีนีิยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

เพือหมุนรับแต่สิงดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต 

ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสมดงัประสงค ์



                 

  

 
 

 
 

 

 

 

หลังจากนันนาํทา่นเดินทางไปสกัการะขอพร

วัดแห่งนีมีเทพผู้ขึนชือและศักดิสิทธิ

คนในครอบครัว และคนทเีรารัก ซึงท่านจะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว 

โหลวนัน ให้ท่านเริมทาํนิว

สาํคัญทสีดุ คือ ห้ามปล่อยให้

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย

แบรนด์เนมตามอัธยาศัย ซึง

OMEGA, TUDOR, ROLEX

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI,

DIOR, MIU MIU, BONJOUR, 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ที

*** อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ

*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบนิเอมิเรตส ์

  พรอ้มเครืองดมืไวน ์ เบยีร ์ นาํอดัลมบนเครือง

23.45 น.       ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชวั

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพ

เดินทางไปสกัการะขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน

และศักดิสิทธิในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสุขภาพ

คนทเีรารัก ซึงท่านจะได้พบเหน็ผู้คนมากมายนาํธูปพร้อมกับ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซึงมีอยู่ทงัหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทัง 3 องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

เริมทาํนิวมือสาํหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกาํกับบอกวิธีการ

ให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสรจ็พิธ ี 

นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD)

ซึงแบรนด์เนมทุกแบรนด์รวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย 

ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA,

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI,

BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ที

อิสระอาหารเย็น เพอืใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ*** 

กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพอืเดินทางสู่สนามบิน*** 

สายการบนิเอมิเรตส ์ (Emirates)  เทยีวบินท ี EK385

พรอ้มเครืองดมืไวน ์ เบยีร ์ นาํอดัลมบนเครือง 

ชวัโมง ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม

ทงันีถือเป็นเอกสิทธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ

 

 

วดัหวงัตา้เซียน อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง 

การขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสุขภาพของตัวเราเอง 

พร้อมกับเครืองบูชาต่างๆมาสักการะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสักการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการขอพรในด้านความรัก คือ 

องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

ป้ายกาํกับบอกวิธีการทีตังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิงที

CANTON ROAD) มอบอิสระท่านเลือกซือสินค้า

อยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็น 

ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA, 

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON, 

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค์ ท่านสามารถซอืได้ท ีDuty Free Shop (DFS) 

EK385 / บริการอาหารเช็ทใหญ่ 

ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 

รายการท่องเทยีวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

การณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 



                 

 อตัราค่าบริการนรีวม  
 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

    (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดียวทงันีขนึอยู่กับเงอืนไขของสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทียบเทา่ 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานทอ่งเทยีวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีาง ๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันยี่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม    
 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส ์จาํกัดนาํหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จาํกัดจาํนวนชิน 

 ถือขึนเครืองได้ไม่เกนิ 7 กิโลกรัมต่อทา่น)   

 (กระเป๋าทมีีขนาดเกิน 24 นิว ท่านต้องเสียค่าระวางนาํหนักบนเรือฮ่องกง-มาเกา๊ 25 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อใบต่อขา) 

 ค่าภาษีนาํมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีทสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดินทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอนืๆ ทพึีงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  

    (บวกราคาเพิมในกรณีทที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อทา่น รวม 3 วัน เทา่กับ 

60 ดอลลาร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสนินาํใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เอกสารทีตอ้งใช ้
 

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสาํเนาหน้าพาสปอร์ตสง่แฟกซ์หรือสแกนสง่มายังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนํา หรือประทบัตราสัญลกัษณอื์นใด นอกเหนือจากทีทางราชการ

กําหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงอืนไขการยกเลิก   
 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธใินการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

 

***กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแจ้งปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมดัจําหรือค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน*** 
 



                 

 
 

กรณีคณะออกเดินทางได ้   
 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 4-9 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับทสีนามบินฮ่องกง) 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองทนีังพร้อมชาํระค่ามัดจาํทา่นละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน  **ส่วนทเีหลือชาํระก่อนการเดินทาง 10 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดินทางขันตาํ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกหรือเลือนการเดินทางใน

กรณีทผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตงัแต่ 12 ปีขึนไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ

ท่องเทยีวเทา่นัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีทสีาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรือชาํรุดอันเนืองมาจากสายการบิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่

สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชาํระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีทงัหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 100% ในทุกกรณี 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทต้ีองการันตีมัดจาํกับ

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปทแีจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทงันีการขอสงวนสทิธดิังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของทา่นผู้มีเกยีรติ  ซึงร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 



                 

 
 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงอืนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทพีอใจแล้วจึงชาํระค่ามัดจาํ เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครงันีค่ะ 
 

 


