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วันท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็ก็อก) – ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย  

ชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHT 
 

บน
เคร่ือง 

 
THE LUXE MANOR 

HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

2 
เกาะฮ่องกง – วดัหมัน่โหมว – เจา้แม่กวนอิม รีพลสัเบย ์ 
วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า – ร้านกงัหนัจิวเวลร่ี – ร้านหยก 

เทพเจา้กวนอู วดักวนไท – วดันาจา   
✓ ✓  

THE LUXE MANOR 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 วดัแชกงหมิว – วดัหม่ืนพุทธ – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงย่านมงก๊ก ✓ 
ชาบู
สไตล์
ฮ่องกง 

 
THE LUXE MANOR 

HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 
เกาะลนัเตา – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง (นัง่รถโคช้) – พระใหญ่เทียนถาน 

สนามบินฮ่องกง (เช็กแลบ็ก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
✓  

บน
เคร่ือง 

----- 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

พกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + 1 เด็ก 

ท่านละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
พกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + 1 เด็ก 

ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 

09 – 12 มีนาคม 2566 23,999 บาท 23,999 บาท 21,999 บาท 9,900 บาท 

10 – 13 มีนาคม 2566 23,999 บาท 23,999 บาท 21,999 บาท 9,900 บาท 

16 – 19 มีนาคม 2566 23,999 บาท 23,999 บาท 21,999 บาท 9,900 บาท 

17 – 20 มีนาคม 2566 23,999 บาท 23,999 บาท 21,999 บาท 9,900 บาท 

** เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี นับจากวันเดินทาง หากผู้ใหญ่ 1 ท่าน + พกักบัเด็ก 1 ท่าน ราคาเด็กจะเท่ากบัราคาผู้ใหญ่ ** 

รายละเอยีดโปรแกรม : 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็กอ็ก) – ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY  

   OF LIGHT         ม้ืออาหาร | – | บนเคร่ือง | – | 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน 

GREATER BAY AIRLINES (HB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่

ก่อนออกเดินทาง 



 

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

หมายเหตุ ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถลอ็คที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นท่ีนั่งอาจไม่ได้นั่งติดกนั  

และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินได้ เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเง่ือนไขท่ีสายการบินก าหนด 

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

11.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เท่ียวบินท่ี  HB 682 

กลางวัน   บริการอาหารบนเคร่ืองบิน 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินเช็กแลบ็ก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา เป็นสนามบินท่ีเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก

ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน ติด

กบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ  

น าท่านเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ ให้
ท่านออก EXIT B น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง) 
จากนั้นเดินทางสู่ยา่นจิมซาจุ่ย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝากท่ี ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย 
หา้งสรรพสินคา้ยกัษใ์หญ่ ท่ีมีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทางกวา่คร่ึงกิโลเมตร 
แหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นม ชั้นน ามากมาย หา้งสรรพสินคา้ OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ี
มีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเตม็ๆ 

  



 

เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย **ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม** 

น าท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่

เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมด ่ากบัการแสดงแสง สี เสียง และการยงิ

เลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามค ่าคืน โดยแบ่ง 

THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิมการแสดงดว้ย 

AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และ

จบลงดว้ย CELEBRATION 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั THE LUXE MANOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เกาะฮ่องกง – วัดหมั่นโหมว – วัดเจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า – ร้านกงัหัน

จิวเวลร่ี – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – วัดนาจา              ม้ืออาหาร | เช้า | กลางวัน | – | 

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหมั่นโหมว (MAN MO TEMPLE) 
เป็นวดัเลก็ๆแต่ศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามดัง่ภาพวาด เป็นวดัท่ีคน
ฮ่องกงโดยเฉพาะนกัเรียน นกัศึกษานิยมมาสักการะขอพร วดั
หมัน่โหมวมีสาขาหลายแห่งทัว่ฮ่องกง อาทิ วดัหมัน่โหมวท่ี 
TAI PO, วดัหมัน่โหมวท่ี LANTAU, วดัหมัน่โหมวท่ี SHEUNG 
WAN รวมถึงยงัมีอีกหลายแห่งในประเทศจีน โดยวดัหมัน่โหมว
ท่ี SHEUNG WAN แห่งน้ี เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง 
และยงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาวดัหมัน่โหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847 โดย ถ่ามอาฉ่อย 
และ โหล่อาไกว สร้างขึ้นเพื่อสัการะบูชา เทพเจ้าหมั่นไตกวั๊น MAN เทพด้านบุ๋น ซ่ึงเป็นเทพแห่งตวัอกัษร โดย
จะก าปากกาอยูใ่นมือ และ เทพเจ้าโหมวไตกวั๊น MO หรือ เทพเจ้ากวนอู เทพด้านบู๊ ซ่ึงเป็นเทพแห่งสงครามโดย
จะถือมีดอยูใ่นมือ นกัเรียน นกัศึกษา ผูต้อ้งการสอบจองหงวน ท่ีเป็นระบบราชส านกัท่ีมีความเขม้งวด มกันิยม
มากราบไหวข้อพรกนัท่ีวดัน้ีกนัมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั จนในปี ค.ศ. 1908 วดัไดต้กไปอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
เครือโรงพยาบาลตุงหวา ซ่ึงเป็นองคก์รณ์การกุศลท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในฮ่องกง ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียนเป็น
อาคารประวติัศาสตร์ในปี ค.ศ. 2009 และไดรั้บการอนุรักษณ์ไวใ้นฐานะอนุสรณ์สถานของฮ่องกงจนถึงปัจจุบนั  



จากนั้นน าท่านเดินทางไปนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค
ลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิม และ 
เทพเจา้แห่งโชคลาภ ท่ีชายหาดน ้าต้ืน อ่าวรีพลสัเบย ์และท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึง
ของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ
ศรัทธา เช่น พระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคลาภการ
งาน, พระกาฬ เทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช,้ เทพแห่งวาสนา, เทพ
แห่งดวงชะตา, อิสระใหท้่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า (KUN IM TEMPLE HUNG HOM) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของฮ่องกง และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวดัฮองฮ าหลายต่อหลายคร้ัง ท าใหมี้
ผูบ้าดเจ็บและลม้ตายมากมาย แต่ชาวบา้นท่ีหนีเขา้ไปหลบภยัในวดัน้ี
กลบัปลอดภยัและตวัวดัก็ไม่ดีรับความเสียหายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิด
อยา่งอศัจรรย ์จึงท าใหช้าวบา้นมีความเล่ือมใสและศรัทธาในวดัแห่งน้ี
เป็นอยา่งมาก และในปี ค.ศ.1909 ไดมี้การสร้างถนนขึ้นเพื่อเช่ือมต่อ
ยา่นฮ่องฮ ากบัยา่นจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะท่ีคนงานก่อสร้างก าลงัขดุในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขา ปรากฏวา่มี

น ้าสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกนัวา่คือเส้นเลือดของมงักรท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขุด
เจาะ คนงานเกิดกลวัท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบวา่สีของน ้าเป็นผลมาจากการสะสม
ของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล จึงเกิดการ
บริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นมา ดว้ยความเช่ือวา่ใน เจา้แม่กวนอิม 
จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยัพิบติั อนัตรายต่างๆ วนั

ส าคญัวนัหน่ึงท่ีคนหลัง่ไหลมาไหวข้อพรอยา่งไม่ขาดสาย และรอคอยเป็นประจ าทุกปี ก็คือ "วนัเปิดทรัพย"์ 
หรือ วนัยมืเงินเทพเจา้ เป็นวนัท่ีจะมาขอพรและยมืเงินเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 26 นบัจากวนัตรุษจีน ซ่ึง
พิธีน้ีใน 1 ปี มีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2)  

จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั 
อาทิเช่น จ้ี และแหวนกงัหัน ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด สินคา้ทุกช้ินมีเอกสารรับประกนัคุณภาพเปล่ียน ซ่อม ไดต้ลอดอายุ
การใชง้าน หากเกิดการช ารุดจากสินคา้ไม่ใช่อุบติัเหตุ และน าท่านเลือกซ้ือ หยกมงคล ท่ีน ามาท าเป็น
เคร่ืองประดบัท่ี ร้านหยก 



 

น าท่านชม วัดเทพเจ้ากวนอู หรือ วัดกวนไท (KWAN TAI TEMPLE) ใน SHAM SHUI PO สถานศกัด์ิสิทธ์ิอนั

เล่ืองช่ือ ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลูน ท่ีสร้างขึ้นเพื่อ

บูชาเทพเจา้กวนอู ซ่ึงท่านเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เป่ียม

ไปด้วยคุณธรรม  โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งน้ี ผู ้ท่ีมาไหว้

สักการะจะนิยมขอพรเร่ืองธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว่า เจา้

พ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าท่ีรักษาค าพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม 

ซ่ือสัตย ์ช่วยปกป้องส่ิงเลวร้าย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสริม

อ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ให้

เพล่ียงพล ้าแก่ศตัรู ท าให้มีมิตรท่ีซ่ือสัตย ์และคุม้ครองบริวารให้กา้วหนา้และอยูเ่ยน็เป็นสุข ซ่ึงผูป้ระกอบอาชีพ 

ต ารวจ ทหาร และ นกัการเมือง จึงมกัจะนิยมบูชาเทพเจา้กวนอู เป็นพิเศษ  

น าท่านเดินทางสู่ วัดนาจา เป็นท่ีรวมของเทพเจา้หลายพระองค ์ตั้งอยู่

ในยา่นซมัซุยโป๋ SHAM SHUI PO เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นเม่ือปี 

1898 โดยผูอ้พยพชาวจีนแคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ เทพเจ้าสามเซียน SAM 

TAI TSZ ผูป้กปักษรั์กษา หลงัเกิดโรคระบาดทัว่เมือง ซ่ึงถึงจะเลก็ แต่

เตม็ไปดว้ยรายละเอียดน่าสนใจ วดัน้ีมีศิลปวตัถุทางวฒันธรรมยอ้นไป

ในสมยัราชวงศชิ์งตอนปลาย (1644–1912) สักการะขอพรกบัเทพนาจา 

ท่ีหากใครท่ีอยากเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ก็จะมาขอพรท่ีน่ี ส่วนใครท่ีมีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากราบไหวข้อพรกบั เทพ

สิวหย่ัน เพื่อใหค้นท่ีคิดร้ายกลายเป็นใครท่ีครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกนั สามีภรรยาเร่ิมนอกใจกนั ก็จะมี เทพ

เจ้าก าฟ้าเหลิง่เหลิ่ง ซ่ึงตรงกบัภาษาไทยวา่ เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง เพื่อใหค้รอบครัวกลบัมารักกนัดงัเดิม จุดเด่นอีก

อยา่งของวดัน้ีคือถา้ใครมาขอพรเก่ียวกบัการศึกษาทางวดัจะมีหมวกบณัฑิตเป็นแผน่ประมาณโปสตก์าร์ดเขียน

ช่ือลูก คณะ และมหาวิทยาลยัท่ีลูกอยากเขา้เรียนไปแขวนไวใ้นวดัอีกดว้ย  

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย **ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม** 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั THE LUXE MANOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

https://www.sanook.com/horoscope/


วันทีส่าม วัดแชกงหมิว – วัดหม่ืนพุทธ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปป้ิงย่านมงก๊ก ม้ืออาหาร | เช้า | กลางวัน | – |  

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 3) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกงัหัน (CHE KUNG TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มี

อายุกว่า 300 ปีตั้ งอยู่ในเขต SHATIN วัดแชกงสร้างขึ้ นเพื่อเป็น

อนุสรณ์เพื่อล าลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงคซ่์ง มีนามว่า “แซ กง” 

แม่ทพัปราบศึก ผูค้นทัว่ทุกดินแดนต่างย  าเกรงในก าลงัพลอนักลา้หาญ

แข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามท่ีออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้

สัญลกัษณ์ กังหัน 4 ใบพดั ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุก

นายเช่ือวา่สัญลกัษณ์ใบพดัจะน าพาซ่ึงชยัชนะ น าพาความโชคดี เสริม

สิริมงคล และน าพาอ านาจอนัแข่งแกร่งใหก้บักองทพั และช่ือเสียงให้

การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นต านานมาจนถึงทุกวนัน้ี  ปัจจุบนัวดัแชกง จึงเป็นสถานท่ีสักการะเคารพ ขอพร 

ท่านแชกง โดยมีสัญลกัษณ์เป็นกงัหันน าโชคนัน่เอง   

การหมุนกงัหันน าโชคท่ีตั้งอยู่ในวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว

ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมี

เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์

กงัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั

, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน

จีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหันลมเพราะเช่ือว่ากงัหันจะช่วยพดั

พาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหม่ืนพุทธ (TEN THOUSAND BUDDHAS 

MONESTERY) น าทุกท่าน รับพลังสุริยัน  และวัดน้ี เป็นวัดท่ีไม่ มี

พระภิกษุจ าพรรษา สร้างโดยพระ YUET KAI ภิกษุท่ีเขา้มาสอนศาสนา

ในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2476 ซ่ึงได้อุทิศตนในช่วงบั้นปลายของชีวิตในการ

ก่อสร้างวดัอย่างประณีต ท่ีรายลอ้มไปดว้ยพระพุทธรูปกว่า 13,000 องค ์

โดยพระ YUET KAI ผูก่้อตั้งส านกัพุทธศาสนา ไดเ้ร่ิมสร้างวดัเม่ือปี 2492 โดยในคร้ังแรกไดว้างแผนเพื่อก่อตั้ง

วิทยาลยัพุทธศาสนาภายหลงัจากไดรั้บมอบท่ีดินจากเศรษฐีผูเ้ล่ือมใสในศาสนาพุทธ ซ่ึงพระ YUET KAI พร้อม

สาวกไดแ้บกวสัดุก่อสร้างจากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อก่อสร้างพระอาราม ซ่ึงใชเ้วลากว่า 8 ปีจึงสร้างตวัอาคาร

เสร็จทั้งหมด และใชเ้วลาร่วม 10 ปี จึงป้ันพระพุทธรูปเสร็จหมด 12,800 องค ์และมีการอา้งว่า ทุกวนัน้ีร่างของ

ท่านไดถู้กสต๊าฟไวใ้นโลงในวิหารหลกัของวดั 



กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) …ร้านชาบู สไตล์ฮ่องกง… 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) น าทุกท่าน รับพลังจันทรา เป็นวดั

เก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) ซ่ึงวดั

แห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค ์เทพเจา้หลกัของวดัคือ

เทพหวงัตา้เซียน ท่านเทพเจ้าหวงัตา้เซียน ช่ือเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” 

เป็นมนุษยธ์รรมดา เป็นเด็กเล้ียงแพะท่ีมีความกตญัญูต่อบิดามารดา เม่ือ

ถึงวนัหน่ึงไดมี้โอกาสพบกบันักพรต และไดรั้บการชกัชวนให้ไปเล่า

เรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตดัสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกกอ้นหินให้

กลายเป็นแพะได ้หลงัจากนั้นก็ไดล้าอาจารยน์กัพรต กลบัมาใชว้ิชาความรู้ท่ีร ่าเรียนมาดา้นสมุนไพร ใชรั้กษาคน

ท่ีเจ็บไขไ้ด้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทยส์มุนไพร บ า เพ็ญประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยงั

ถ่ายทอดวิชาให้กบัลูกศิษยม์ากมาย จนไดรั้บยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และไดต้ั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว ้

เพื่อกราบสักการะ  

นอกจากนั้นแล้ว ภายในวดัยงัมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้ันสีทอง มีเส้ียวพระจันทร์อยู่

ดา้นหลงั  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการขอพรกบั

เทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใช้ดา้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ให้หลุดระหว่างพิธี  

เพราะชาวจีนเช่ือว่าดา้ยแดงน่ีแหละคือ เส้นโยงโชคชะตาดา้น

ความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเน้ือคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะ

ช่วยท าให้มีความรักท่ีมัน่คงและยืนยาว เม่ือไปถึงจะเห็นรูป

ป้ันของเทพหยคุโหลวอยู่ตรงกลาง เม่ือหนัหนา้เขา้หาเทพหยุคโหลว จะพบรูปป้ันเจา้บ่าว อยูท่างขวา และรูปป้ัน

เจา้สาวอยู่ทางซ้าย โดยมีดา้ยแดงผูกโยงจากเจา้บ่าวและเจา้สาวมาท่ีเทพหยุคโหลว  ซ่ึงท่านจะคอยท าหน้าท่ีจด

รายช่ือคู่รัก เช่ือกนัวา่สมุดท่ีผูเ้ฒ่าถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคู่รักท่ีจะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยูคู่่กนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข 

ซ่ึงจะปรากฏตวัยามค ่าคืนภายใตแ้สงจนัทร์ เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะท่ีอาศยัอยูบ่นดวงจนัทร์ และลงมาโลกมนุษย์

เพื่อผกูดา้ยดวงชะตา ระหวา่งคู่รักซ่ึงเม่ือคู่กนัแลว้ก็จะไม่แคลว้คลาดกนั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปอีกหน่ึงท่ีท่ีสายชอ้ปจะพลาดไม่ได ้นบัไดว้า่เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากอีกแห่งหน่ึงของฮ่องกง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ และเป็นแหล่งรวมสินคา้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิเช่น โทรศพัทมื์อถือ กลอ้งถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ 
และยงัมี ถนนเลดีส์้ มาร์เกต็ (LADIES MARKET) ทั้งเคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั
มากมายใหเ้ลือกชอ้ป อีกทั้งยงัมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีขึ้นช่ือหลากหลายชนิด ให้ทุกท่านไดล้องลิ้มรสอีก
มากมาย 



เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ***ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม*** 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั THE LUXE MANOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี เกาะลนัเตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – สนามบินฮ่องกง (เช็กแลบ็กอ็ก) – 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                               ม้ืออาหาร | เช้า | – | บนเคร่ือง | 

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมี

เอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าท่านเปล่ียนขึ้นรถโคช้ ท่ีสถานี

ตุงชุง เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง บนเกาะลนัเตา (ใช้

เวลาประมาณ 45 นาที) **กระเชา้นองปิง 360 ปิดปรับปรุงระหวา่ง

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ – 21 มีนาคม 2566 ในระหวา่งน้ีจะใชร้ถโคช้

บริการรับ–ส่งนกัท่องเท่ียว จนกวา่กระเชา้จะเปิดใหบ้ริการนะคะ** 

จากนั้นน าท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA 
STATUE) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหนา้ผา เป็นพระพุทธรูป
ทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระท าขึ้นจากการ
เช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้าหนกัรวม 250 
ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมอง
อยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึง และเชิญท่าน
อิสระตามอธัยาศยั ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ต ารับเมนู 
อาหารตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอก็ซ์เพรสโซ่อนัหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านคา้คาเฟ่ในหมู่บา้น
นองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือ
เคร่ืองประดบัคริสตลั เพื่อเป็นของท่ีระลึก 

กลางวัน    อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ****ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม**** 

12.00 น. สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

15.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เท่ียวบินท่ี  HB 683 

   บริการอาหารบนเคร่ืองบิน 

16.55 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************** โปรแกรมท่องเท่ียว อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ************************** 
 



✓ อตัราค่าบริการนี้รวม ✓ 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชั้นประหยดัตามรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ UPGRADE ท่ีนัง่เป็น  
      BUSINESS CLASS ได)้ 
✓ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย และไกดท์อ้งถ่ินฮ่องกง 
✓ ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 

 ค่าน ้าหนกัสัมภาระน ้าหนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามท่ีระบุไว ้ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ   

     ต่างๆ ฯลฯ  

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพึงใชป้ระกอบส่วนตวั 

 ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปส าหรับ หวัหนา้ทวัร์+ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ท่านสามารถใหทิ้ปตามสินน ้าใจ เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน 
 

กรุณาแจ้งรายละเอยีด 

 กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง 
      ใหญ)่ // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
      หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง TWIN ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
 หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได ้   

      ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบริษทัฯไม่  

      สามารถเตรียมการใหท้่านไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  

 ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแลว้  
 



เง่ือนไขการจองทัวร์ 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามท่ีบริษทัฯระบุ โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
             (ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  

2. ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3. ส่งเอกสารหนา้พาสปอร์ต ท่ีมองเห็นขอ้มูลชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
4. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษทัก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ 
1. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้ 
3. แจง้ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแลว้ทุกกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีค่ามดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านและท่านยงัประสงคท่ี์จะเดินทาง

ต่อ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 
- กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางจากไทยไปดว้ย  
- ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
❖ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง   
       เป็นส าคญั 
❖ บริษทัฯ รับผูร่้วมเดินทาง เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
❖ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกวา่ 6 
       เดือนและไม่สามารถเดินทางได)้ 
❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล,  
       ภยัธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคุมได ้ 
❖ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม  
       แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ และจะไม่คืนค่าใชจ่้ายค่าทวัร์ท่ีท่านได ้  



       ช าระมาเรียบร้อยแลว้ 
❖ เน่ืองจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใชจ่้ายใดๆ หากท่านใชบ้ริการ 
      จากทางบริษทัฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไม่เท่ียวบางรายการ  
❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ  
       นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได ้ตัว๋โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเล่ือนก าหนดเดินทางไปใชใ้นคร้ังอ่ืนได ้
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับให้ 
       เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิไดแ้จง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ เพื่อใหทุ้กอยา่งเป็นไป 
       ดว้ยความเหมาะสมและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  
❖ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
      จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมดแลว้ 

 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเองพาสปอร์ตต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
หากเกดิข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ 

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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