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OTHK-HK08  ฮอ่งกง อิสระ 1 วันตามใจคุณ  

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

พักฮ่องกง 2 คืน 3 ดาว  

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติฮ่องกง - วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ - เลดี้ส์ มาร์เก็ต 

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

04.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX762 
 [บริการของว่างและเครื่องดื่ม] 
07.45 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
จากนั้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  
  



 

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 

จากนั้น วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรี
พัลส์เบย์ นำท่านนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์
เบย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน
มากเดินทางมาสักการบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่
ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่า
ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
..ความเชื่อว่า : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ให้สมหวังทุกประการ และ การไหว้ขอลูกจากพระสังกัจจายน์ 



 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
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  Dorsett Khuntong hotel , Largos Hotel  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สอง  อิสระเลือกซื้อกระเช้านองปิง-พระใหญ่นองปิง  หรือ เลือกซื้อ สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  

 ค่าตั๋วดีสนีย์แลนด์   เข้าวันที ่ 1 และ 4  เมษายน 

 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท    เด็ก  4,400 บาท  

 ค่าตั๋วดีสนีย์แลนด์   เข้าวันที่  7 เมษายน 

 ผู้ใหญ่ 5,400 บาท    เด็ก  4,600 บาท  
 ท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 

ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนาน

มากมาย เป็นสวนสนุกและรีสอร์ต ระดับโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลันเตา  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ค่าตั๋วกระเช้านองปิง                  ผู้ใหญ่ และ เด็ก  2,000 บาท   
 นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว 

ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทอง
สัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 
เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง 
โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 
ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

  หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 

กรณียอดจอง Option ทั้ง 2 อย่าง ครบ 10 ท่าน มีรถรบั-ส่ง ฟรี 

ที่พัก  Dorsett Khuntong hotel , Largos Hotel  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหาร แบบติ่มซำ (2)  



 

 เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมา

วัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความ

โชคดีเข้ามาแทน ขอเรื่องธุรกิจความเชื่อว่า : 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 



 

 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังต่างๆ 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    

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
22.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX761 
 มีบริการอาหารและเครื่องดืม 

วันที่สี ่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

วันที่เดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เด็ก  
2 - 11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

 

31 มีนาคม - 3 เมษายน   15,990 15,000 6,500 เช็คอิน 31 มีนาคม  
เวลา 01.00 น. 

3 - 6 เมษายน   16,990 16,000 6,500 เช็คอิน 3 เมษายน  
เวลา 01.00 น. 

6 - 9  เมษายน   18,990 18,000 6,500 เช็คอิน 6 เมษายน  
เวลา 01.00 น. 

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

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพัก ห้องละ 2  ท่าน   

3.ค่าอาหาร รวม 2  ม้ือ  เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ   
4.ค่าประกันรักษาอุบัติเหตแุละคุ้มครองโควิด ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 
  เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ ของบริษไทยวิวัฒน์  
5.ค่าหัวหน้าทัวร์ดูแลตั้งแต่เมืองไทย 



 

ไม่รวมอะไรบ้างทริปนี ้

1.ไม่รวม...ค่าทิป 1,500 บาท ตลอดทริป เด็กและผู้ใหญ่ชำระเท่ากัน  ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

2.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องทำวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 4,000 บาท 

 
สิ่งที่ท่านควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์อ่านนะจ๊ะ 7 ข้อเอง 

1. ทัวร์นี้ลงร้านช้อปปิ้ง  2 ร้านหลักๆ คือ 1. ร้านจิวเวอร์รี่ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเที่ยวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวันจองทัวร์ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เมื่อท่านตัดสินใจจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. หากท่านมีความจำเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สัตว์ ปีก นอกเหนือจากอาหารที่ทางเรา
จัดการให้ ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ถือว่ายอมรับข้อตกลงท้ังหมด 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังการจอง 1 วัน พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งาน 
มากว่า 6 เดือนขึ้นไป  
2.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงินมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  จะทำการคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาธิ
เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 

 



 

 

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