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OTHK-HK06 ฮ่องกง เฮง ไม่เกรงใจใคร  

 ไหว้พระ 4 วัด เสริมดวง เสริมบุญบารม ี
เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 

พักฮ่องกง 2 คืน 3 ดาว ย่านจิมซาจุ่ย 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติฮ่องกง - วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ - เลดี้ส์ มาร์เก็ต 

23.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6 อาคารผู้โดยสาร
ขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการ
ตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

**กรุณาเตรียมภาพถ่ายผลตรวจ ATK คู่กับหน้าพาสปอร์ตของท่านไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนออกเดินทางภายใน 24 ชม ***** 
 
 
 
 
 
  



02.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX780 
 [บริการของว่างและเครื่องดื่ม] 
05.55 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
จากนั้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ า (1) 

  
จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยิบระยับและความงดงามของ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) คือยอด

เขาท่ีสูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง 
แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน



วิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสัของ
แสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย 

 
 
 วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ 

ชายหาดรีพัลส์เบย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มัก
สมหวังทกุครั้งไป..ความเชื่อว่า : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ให้สมหวังทุกประการ และ การไหว้ขอลูกจากพระสังกัจจายน์ 

 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2) 
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง เลดี้ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market ไม่ได้มีขายเฉพาะ

แต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่น และของแต่งบ้าน
เล็กๆน้อยๆ ร้านค้าตั้งรวมตัวกันกว่า 100 ร้าน ตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและ



เครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย จนเกิดเป็นตลาดกลางแจ้งที่ถือว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกงเพราะที่นี่มีทั้ง 
กระเป๋า, รองเท้า ,เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ของตกแต่งบ้าน, ของเล่น ฯล 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
ที่พัก  KING HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่สอง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อกทัวร์ ดีสนีย์แลนด์  
 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ 
Ocean Terminal และ 
Harbour City กับสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 
700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, 
Prada, Gucci, Burburry, 
Carlier, Chanel, Coach, Dior 
Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS  
Galleria    

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ที่พัก  KING HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สาม วัดแชกงหมิว – โรงงานจวิเวอร์ร่ี - โรงงานหยก - วัดดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ -
สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า รับประทานอาหาร แบบติ่มซำ (3)  



 เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน 

ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพา

สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน ขอเรื่อง

ธุรกิจความเชื่อว่า : ไหว้ขอพรนายพลแชกง และหมุนกังหันเพื่อขอพรเรื่องเดินทาง

ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทองและธุรกิจ 

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุ้ย  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของแหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย 
สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ และท่ีนิยมกันมากคือ กังหัน 4 ใบพัด ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู  
กำไล หรือ จี้กังหัน โรงงานหยก  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) 
จากนั้น นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่อง

ไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพ่ืออุทิศให้กับ 

Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษา

ลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและ

กลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบ

ไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะ

คล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่

และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักก่ิงและยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยง

เซียมซีอีกด้วย... ไหว้ขอเนื้อคู่ 



จากนั้น นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (Kun im 
Temple Hung Hom) 'วัดเจ้าแม่กวนอิม' 
หรือ Hung Hom Kwun Yum Temple วัด
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้
จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงนับ
ถือมาก แทบทุกวัน แม้จะเป็นที่เล็กๆ แต่มี
ผู้คนศรัทธามาสักการะ ขอพร ที่แห่งนี้กันแน่น
ขนัด คนนิยมทำพิธีเสมือนกู้เงินจาก 'เจ้าแม่
กวนอิม' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขาย 

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX779 
 มีบริการอาหารและเครื่องดืม 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 
 

วันที่เดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เด็ก  
2 - 12 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

ที่นั่ง 

ศุกร์-อาทิตย์    10-12 มีนาคม 66 15,555 15,555 5,000 เช็คอิน 9 มีนาคม  
เวลา 23.30 น. 

ศุกร์-อาทิตย์   17-19 มีนาคม 66 15,555 15,555 5,000 เช็คอิน 16 มีนาคม 
เวลา 23.30 น. 

**** ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท / ตลอดทริป เด็กและผู้ใหญ่ชำระเท่ากัน **** 

 

 

 



โปรดอา่น 

รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ รวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก.  
2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น   
3.คา่อาหาร รวม 4 มือ้  เชา้ 2 มือ้ / กลางวนั 2 มือ้   
4.คา่ประกนัรกัษาอบุตัเิหตแุละคุม้ครองโควดิ ในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 
  เงือ่นไขตามกรรมธรรม ์ของบรษิไทยววิัฒน์  
5.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลตัง้แตเ่มอืงไทย 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...ค่าทปิ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เดก็และผูใ้หญช่ำระเทา่กนั  ชำระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
2.ไมร่วม...ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 
3.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งทำวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   
4.ไมร่วม...ค่าทวัรช์าวตา่งชาตเิกบ็เพิม่จากคา่ทวัร ์4,000 บาท 

 
สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละทำความเขา้ใจกอ่นจองทวัรอ์า่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 

1. ทวัรน์ีล้งรา้นชอ้ปปิง้  2 รา้นหลกัๆ คอื 1. รา้นจวิเวอรร์ี ่2. โรงงานผลติหยก  
2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง  
3. เมือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณ ี  
5. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
6. หากทา่นมคีวามจำเปน็ตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปกี นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเกบ็คา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 
7. เมือ่ทา่นชำระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงทัง้หมด 

เงือ่นไขการจา่ยเงนิ 
1.โปรดชำระคา่มดัจำทา่นละ 5,000 บาท หลงัการจอง 1 วนั พรอ้มสง่สำเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้าน มากว่า 6 เดอืนขึน้ไป  
2.ชำระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 30 วนั 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
1.ยกเลกิกอ่นเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หกัยอดเงนิมดัจำ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชำระมา และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
3.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจำทีช่ำระมาแล้วทัง้จำนวน 
**กรณมีเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ จะทำการคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี อาธเิชน่ คา่มดัจำตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม 
ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยจำเปน็อืน่ๆ  

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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