
 

 
 

     รหัสโปรแกรม : 27132 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

วันท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็ก็อก)  

ชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHT 
 

บน
เคร่ือง 

✓ 
ICLUB MONGKOK 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
ฮ่องกง – มาเก๊า – วดัอาม่า – วดัเจา้แม่กวนอิม มาเก๊า  – วิหารเซนตพ์อล 

เซนาโดส้แควร์ – ร้านของฝาก เดอะ เวเนเช่ียน มาเก๊า – ฮ่องกง 
 

✓ ✓ ✓ 

ICLUB MONGKOK 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 

วดันาจา – เทพเจา้กวนอู วดักวนไท – เจา้แม่กวนอิมฮองฮ า 
ร้านกงัหนัจิวเวลร่ี – ร้านหยก – ส านกันางชี ฉีหลินและสวนหนานเหลียน  

วดัหวงัตา้เซียน – วดัแชกงหมิว  
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 

19 – 21  พฤษภาคม  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

26 – 28  พฤษภาคม  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

02 – 04  มิถุนายน  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

09 – 11  มิถุนายน  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

16 – 18  มิถุนายน  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

23 – 25  มิถุนายน  2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 19,999 บาท 18,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

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

 

 

 



รายละเอยีดโปรแกรม : 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็กอ็ก) – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT  

                    ม้ืออาหาร | – | บนเคร่ือง | เย็น | 

10.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

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

หมายเหตุ ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถลอ็คที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นท่ีนั่งอาจไม่ได้นั่งติดกนั  

และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินได้ เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเง่ือนไขท่ีสายการบินก าหนด 

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

13.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  EK 384 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน (ม้ือท่ี 1)  
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินเช็กแลบ็ก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงตั้งอยูบ่น

เกาะลนัเตา เป็นสนามบินท่ีเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวม

ทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดใน

โลกติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน 

ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ  

น าท่านเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ ให้

ท่านออก EXIT B น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง) 

น าท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิม

ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมด ่ากบัการแสดงแสง สี เสียง และ

การยงิเลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามค ่าคืน โดย

แบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิมการแสดง

ดว้ย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, 

PATNERSHIP และจบลงดว้ย CELEBRATION 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั ICLUB MONGKOK HOTEL  หรือเทียบเท่า 



วันที่สอง ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วดัเจ้าแม่กวนอมิ มาเก๊า – วิหารเซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ –  

  ร้านของฝาก – เดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า – ฮ่องกง                     ม้ืออาหาร | เช้า | กลางวัน | เย็น |   

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโคช้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ) มาเก๊า เป็นประเทศเลก็ๆท่ีมี

พื้นท่ี 27.3 ตร.กม. หลงัจากโปรตุเกสไดท้ าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 1999 มาเก๊า ก็ไดรั้บ

การขนานนามใหม่วา่ "เขตปกครองพิเศษมาเก๊า” โดยท่ีอดีตชาวประมงและชาวนาจากมณฑลกวางตุง้มาตั้ง

รกรากในมาเก๊าก่อนใชช่ื้อวา่ "โอหมุน" หรือเรียกอีกอยา่งนึงวา่"ประตูแห่งการคา้ขาย" เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู ่

ณ ปากแม่น ้าจูเจียงหรือแม่น ้าไข่มุกทางตอนใตข้องมณฑลกวางเจาดงันั้นผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินจึงยนิดี

ตอ้นรับพ่อคา้และนกัส ารวจชาวโปรตุเกส ทุกวนัน้ีมาเก๊าเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เช่นเดียวกบัฮ่องกง 

น าท่านสักการะ วัดอาม่า ( A-MA TEMPLE ) เป็นวดัท่ีมีอยูม่ายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีเมืองมาเก๊า
เกิดขึ้น จึงท าให้เป็นวดัท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหน่ึง 
เช่ือกนัวา่ท่ีมาของช่ือมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวดั
อาม่าแห่งน้ีน่ีเอง ในอดีตจะมีอ่าวท่ีช่ือวา่ A MA 
GOA (อาม่าก๊อก) แปลวา่ อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมา
เป็นช่ือ มาเก๊า ในปัจจุบนั อีกต านานเล่าวา่ มีเด็กสาว
ช่ือวา่ หลินโม ซ่ึงเป็นเด็กท่ีเฉลียวฉลาดกวา่เด็กทัว่ไปในช่วงอายเุดียวกนั สามารถหยัง่รู้ถึงความเจ็บไขไ้ดป่้วย 
และเม่ือเธอเสียชีวิตลงบริเวณอ่าว A MA เธอก็มกัจะคอยช่วยเหลือชาวประมงใหพ้น้ภยัอตัรายและปลอดภยั จึง
กลายมาเป็นช่ือของวดัแห่งน้ี ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวดัมีจุดกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจุด ซ่ึงแต่
ละจุดจะอยูบ่นเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบนัไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา้, ศาลา, ประตูโบราณ, ส่ิงศกัสิทธ์ิต่างๆ
ใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรมภายในวดันั้นงดงามเป็นสไตลจี์นโบราณ จึงท าใหค้นนิยมเดินทางมากราบไหว้
และเท่ียวชมบริเวณต่างของวดัอาม่าแห่งน้ี 



จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอมิ มาเก๊า (KUN IAM TEMPLE) เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของมาเก๊า ถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 โดยเป็นท่ีประดิษฐานขององค์
พระโพธิสัตวก์วนอิม องคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีวดัแห่งน้ีสวมเคร่ืองทรง
อยูใ่นชุดเจา้สาวโบราณของจีน ท่ีไดรั้บการตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหม
อยา่งดี และมีการปรับเปล่ียนชุดท่ีสวมใส่ชุดใหม่ในทุกปี เป็นอีก
ปางท่ีคนไทยมกัไม่ค่อยไดเ้ห็นจากท่ีไหน บริเวณดา้นขา้งจะราย
ลอ้มไปดว้ยรูปหล่อของเหล่า 18 อรหันต ์และองคไ์ฉ่ซิงเอ้ีย เทพ
เจา้แห่งโชคลาภ ท่ีตั้งอยู ่ณ โถงติดกนั นอกจากน้ีภายในวิหารท่ี 2 
ของวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซ่ึงผูค้นนิยม
มาขอพรในเร่ืองสุขภาพใหแ้ขง็แรงอีกดว้ย ส าหรับท่านท่ีก าลงัจะท าธุรกิจ หรืออยากใหธุ้รกิจประสบ
ความส าเร็จ จะนิยมมาขอพรกบัเจา้แม่กวนอิมเพื่อใหมี้เงินทอง ร ่ารวยมัง่มี และมีโชคลาภท่ีวดัน้ี 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) ...เมนูพเิศษ อาหารสไตล์โปรตุเกส !!! 

น าท่านเยีย่มชมซาก ประตูโบสถ์เซนต์พอล ( RUINS OF ST. 

PAUL’S ) เป็นสัญลกัษณ์ของมาเก๊า โบสถเ์ซนตป์อล (ST. 

PAUL’S CHURCH) ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1602 เสร็จในปี 1637 

เป็นสมยันั้นเป็นโบสถค์าทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออก และในปี 1835 พายไุตฝุ้่ นไดถ้ล่มมาเก๊าอยา่ง

รุนแรง ตวัโบสถเ์กิดไฟไหมจ้นเหลือสภาพเป็นซากประตู

โบสถจ์นถึงปัจจุบนั 

เดินทางสู่ เซนาโด สแควร์ ( SENADO SQUARE ) จตุรัสใจ
กลางเมืองมาเก๊า รายลอ้มไปดว้ยตึกรามบา้นช่องและโบสถ์
สไตลย์โุรปซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านคา้อยู่ทั้ง
สองขา้งทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเล้ียวไปตามทางท่ีจะไปยงั
จุดท่องเท่ียวต่างๆ เช่น ซากประตูโบสถเ์ซนตพ์อล, ป้อมปืน
ใหญ่มองเต, พิพิธภณัฑม์าเก๊า ร้านคา้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขาย
ขนมของฝาก ร้านเส้ือผา้ และร้านอาหารจีน เซนาโด สแควร์ 
มีพื้นท่ีทั้งหมด 3,700 ตารางเมตร เป็น 1 ใน 4 จตุรัสท่ีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของมาเก๊า และในปี 2005 จตุรัสแห่ง
น้ีถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO’S WORLD HERITAGE ทางเดินต่างๆตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองและหิน
โมเสสหลากสีเป็นลายคลา้ยคล่ืนทะเล ออกแบบลวดลายโดยชาวโปรตุเกส ส่วนอาคารต่างๆสไตลย์โุรปท่ีอยูร่าย



ลอ้มจตุรัสแห่งน้ีไดมี้กฎไม่ใหร้้านต่างๆตกแต่งผนงัดา้นหนา้ตึกโดยเอง หากตอ้งการปรับเปล่ียนตอ้งแจง้
เจา้หนา้ท่ีรัฐก่อน จึงท าให้ตึกต่างๆอยูค่งสภาพแบบสไตลด์ั้งเดิมอยูน่ัน่เอง 
จากนั้นน าท่าน เลือกซ้ือของใชข้องฝากจากมาเก๊า ณ ร้านของฝาก  
จากนั้นเยีย่มชม เดอะ เวเนเช่ียน มาเก๊า ( THE VENETIAN MACAO ) เป็นโรงแรมหรูและ คาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกโดยโรงแรมถือเป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย และยงัเป็นอาคารท่ีมีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 
ของโลกดว้ย และยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีเพื่อความบนัเทิงอ่ืนๆไดแ้ก่ แซนด์ส  ชอปปส์ SANDS SHOPPES 
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในมาเก๊าประกอบไปดว้ย สินคา้ปลอดภาษีกวา่ 850 ร้าน มากกวา่ 40 แบรนด ์สนาม
กฬีาโคไทอารีนา สนามกีฬาในร่มความจุ 15,000 ท่ีนัง่ และ ล่องเรือกอนโดลา GONDOLA RIDES สัมผสั
ประสบการณ์ลองเรือกอนโดลาท่ีแสนโรแมนติก โดยคนแจวเรือท่ีเรียกวา่ กอนโดเลียร์  ท่ีพาท่านล่องไปตามล า
น ้า พร้อมขบักล่อมดว้ยเพลงอิตาเล่ียนโด่งดงั ล่องผา่นซานลูกา, มาร์โคโปโล, และแกรนดค์าแนล 
 
 
 
 
 

   

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5)  

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถโคช้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ) 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั ICLUB MONGKOK HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม วัดนาจา – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – เจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า – ร้านกงัหันจิวเวลร่ี – ร้านหยก –  

  ส านักนางชี ฉีหลนิ และสวนหนานเหลยีน – วัดหวงัต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สนามบินฮ่องกง 

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

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 6) 

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 

น าท่านชม วัดเทพเจ้ากวนอู หรือ วัดกวนไท (KWAN TAI 

TEMPLE) ใน SHAM SHUI PO สถานศักด์ิสิทธ์ิอันเล่ืองช่ือ 

ถือว่าเป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลูน ท่ีสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา้

กวนอู ซ่ึงท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ เป่ียมไปด้วย

คุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งน้ี ผูท่ี้มาไหวส้ักการะจะ

นิยมขอพรเร่ืองธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว่า เจ้าพ่อกวนอู  เป็นเทพเจ้าท่ีรักษาค าพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม 

ซ่ือสัตย ์ช่วยปกป้องส่ิงเลวร้าย อนัตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมัน่คงดัง่

ขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไม่คร่ันคร้ามต่อ

ศตัรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพล่ียงพล ้าแก่ศตัรู ท าให้มีมิตรท่ีซ่ือสัตย ์และคุม้ครอง

บริวารให้กา้วหนา้และอยู่เยน็เป็นสุข ซ่ึงผูป้ระกอบอาชีพ ต ารวจ ทหาร และ นกัการเมือง จึงมกัจะนิยมบูชาเทพ

เจา้กวนอู เป็นพิเศษ  

 จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า (KUN IM TEMPLE HUNG HOM) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ของฮ่องกง และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวดัฮ่องฮ า

หลายต่อหลายคร้ัง ท าใหมี้ผูบ้าดเจ็บและลม้ตายมากมาย แต่ชาวบา้นท่ีหนีเขา้ไปหลบภยัในวดัน้ีกลบัปลอดภยั

และตวัวดัก็ไม่ดีรับความเสียหายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดอยา่งอศัจรรย ์จึงท าใหช้าวบา้นมีความเล่ือมใสและ

ศรัทธาในวดัแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก และในปี ค.ศ.1909 ไดมี้การสร้างถนนขึ้นเพื่อเช่ือมต่อยา่นฮ่องฮ ากบัยา่นจิม

ซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะท่ีคนงานก่อสร้างก าลงัขดุในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขา ปรากฏวา่มีน ้าสีแดงไหลออกมาจาก

พื้นดิน ลือกนัวา่คือเส้นเลือดของมงักรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงาน

เกิดกลวัท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบวา่สีของน ้าเป็นผลมาจากการ

สะสมของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นมา ดว้ยความ

เช่ือวา่ใน เจา้แม่กวนอิม (KWUN YUM) จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยัพิบติั อนัตรายต่างๆ วนั

ส าคญัวนัหน่ึงท่ีคนหลัง่ไหลมาไหวข้อพรอยา่งไม่ขาดสาย และรอคอยเป็นประจ าทุกปี ก็คือ "วนัเปิดทรัพย"์ 

หรือ วนัยมืเงินเทพเจา้ เป็นวนัท่ีจะมาขอพรและยมืเงินเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 26 นบัจากวนัตรุษจีน ซ่ึง

พิธีน้ีใน 1 ปี มีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  

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


 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7)  

จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั อาทิเช่น จ้ี และแหวนกงัหนั ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด สินคา้ทุกช้ินมีเอกสารรับประกนัคุณภาพเปล่ียน 
ซ่อม ไดต้ลอดอายกุารใชง้าน หากเกิดการช ารุดจากสินคา้ไม่ใช่อุบติัเหตุ และน าท่านเลือกซ้ือ หยกมงคล ท่ีน ามา
ท าเป็นเคร่ืองประดบัท่ี ร้านหยก 

 
 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ส านัก นางชีฉีหลิน และ สวนหนาน

เ ห ลี ย น  ( CHI LIN NUNNERY AND NAN LIAN 

GARDEN) ทั้ง 2 แห่งน้ีอยูติ่ดกนั โดยมีสะพานขา้มถนนเป็น

ตวัเช่ือมสวนกบัวดัเขา้ดว้ยกนั โดยวดันางชี ฉีหลิน สร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี 1934 และไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในสมยัราชวงศถ์งั 

ช่วงปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดท าจากไม้ 

รูปทรางคล้ายวัด ญ่ีปุ่ น  ด้านหน้าวัด มีสระดอกบัว ซ่ึง

เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดินเผา เม่ือเดินเขา้ไปบริเวณวดั

จะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง 



จากนั้ นน าท่านเ ดินทาง สู่  วัดหวังต้า เซียน (WONG TAI SIN 

TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ี

ว่า หว่องไท่ซิน) ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลาย

องค ์เทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน 

ช่ือเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษยธ์รรมดา เป็นเด็กเล้ียงแพะท่ีมี

ความกตญัญูต่อบิดามารดา เม่ือถึงวนัหน่ึงไดมี้โอกาสพบกบันกัพรต 

และไดรั้บการชกัชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตดัสินใจตามนกัพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จน

บรรลุ สามารถเสกกอ้นหินให้กลายเป็นแพะได ้หลงัจากนั้นก็ไดล้าอาจารยน์ักพรต กลบัมาใช้วิชาความรู้ท่ีร ่ า

เรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาคนท่ีเจ็บไขไ้ด้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทยส์มุนไพร บ า เพ็ญประโยชน์กับ

ชาวบา้นมาตลอดช่วงชีวิต และยงัถ่ายทอดวิชาให้กบัลูกศิษยม์ากมาย จนไดรั้บยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน 

และไดต้ั้งศาลหวอ่งไท่ซิน เอาไว ้เพื่อกราบสักการะ  

นอกจากนั้นแล้ว ภายในวดัยงัมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้ันสีทอง มีเส้ียวพระจันทร์อยู่

ดา้นหลงั  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการ

ขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีต้องใช้ด้ายแดงผูน้ิ้วเอาไว้

ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเช่ือว่าดา้ยแดง

น่ีแหละคือ เส้นโยงโชคชะตาดา้นความรัก คนโสดก็

เป็นการขอพรให้เจอเน้ือคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยท า

ให้มีความรักท่ีมัน่คงและยืนยาว เม่ือไปถึงจะเห็นรูปป้ันของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เม่ือหันหนา้เขา้หาเทพ

หยุคโหลว จะพบรูปป้ันเจา้บ่าว อยู่ทางขวา และรูปป้ันเจา้สาวอยู่ทางซ้าย โดยมีดา้ยแดงผูกโยงจากเจา้บ่าวและ

เจา้สาวมาท่ีเทพหยคุโหลว ซ่ึงท่านจะคอยท าหนา้ท่ีจดรายช่ือคู่รัก เช่ือกนัวา่สมุดท่ีผูเ้ฒ่าถือในมือ คือบญัชีรายช่ือ

คูรั่กท่ีจะไดรั้บค าอวยพรให้อยูคู่่กนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข ซ่ึงจะปรากฏตวัยามค ่าคืนภายใตแ้สงจนัทร์ เป็นเทพเจา้ผู ้

เป็นอมตะท่ีอาศยัอยู่บนดวงจนัทร์ และลงมาโลกมนุษยเ์พื่อผกูดา้ยดวงชะตา ระหวา่งคู่รักซ่ึงเม่ือคู่กนัแลว้ก็จะไม่

แคลว้คลาดกนั 



จากนั้นน าท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (CHE KUNG TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต SHATIN วดัแชกงสร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อล าลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงคซ่์ง มีนาม

ว่า “แซ กง” แม่ทพัปราบศึก ผูค้นทัว่ทุกดินแดนต่างย  าเกรงในก าลงั

พลอนักลา้หาญแข็งแกร่งของแม่ทพัแชกง  ในยามท่ีออกรบ แม่ทพั

แชกง ได้ใช้สัญลกัษณ์ กังหัน 4 ใบพดั ในการออกรบด้วยทุกครา 

ทหารกลา้ทุกนายเช่ือว่าสัญลกัษณ์ใบพดัจะน าพาซ่ึงชยัชนะ น าพา

ความโชคดี เสริมสิริมงคล และน าพาอ านาจอันแข่งแกร่งให้กับ

กองทพั และช่ือเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นต านานมาจนถึงทุกวนัน้ี  ปัจจุบนัวดัแชกง จึงเป็นสถานท่ี

สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลกัษณ์เป็นกงัหนัน าโชคนัน่เอง   

การหมุนกังหันน าโชคท่ีตั้ งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและ

ครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หาก

คนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไป

ใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง

, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของ

เดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหันลมเพราะ

เช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

21.00 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เท่ียวบินท่ี  EK385 

เย็น  บริการอาหารกลางเย็นบนเคร่ืองบิน (ม้ือท่ี 8) 

23.15 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 ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ 

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง 

 

หมายเหตุ : เง่ือนไขในการเดินทางเข้าเมือง  ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในประเทศใดๆ ที่เดนิทาง  
ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดใดทั้งส้ิน ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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