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เดนิทาง 27-29 กรกฏาคม 2561(วนัอาสาฬหบชูา) 
โดยสายการบนิCathay Pacific Airways(CX)บนิไฟลเ์ชา้สดุคุม้ 

   

Unseen ฮอ่งกงกอ่นใคร!!! 

 

(พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ) 
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อาหารพเิศษ !!! หา่นยา่ง+ เป็ดปกักิง่ 

ไหวพ้ระเสรมิบารม ี6 วดัดงั 

    
 วัดเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหม่วัดซีซ้าน (Tsz Shan Monastery)  

Unseen ฮ่องกงก่อนใคร 
 วัดเจ้าแม่กวนอมิองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม ยมืเงนิเจ้าแม่กวนอมิ 

 วัดเจ้าแม่กวนอมิรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซงิเอีย๊ะโชคลาภเงนิทอง  
 วัดโป๋หลนิ(พระใหญ่นองปิง) น่ังกระเช้า360 องศา 
 วัดแชกงหมวิหรือวัดกังหนั หมุนกังหนัน าโชค 
 วัดหวังต้าเซียน ขอพระเร่ืองสุขภาพและขอเนือ้คู่ 
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วันแรก   กรุงเทพ - ฮ่องกง –วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)-  
                วัดแชกงหมิว-ช้อปป้ิง -  A Symphony of lights 
04.00 น.       คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต6ู แถวM  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์( CX )เพื่อท าการเช็คอินตัว๋ 
06.40 น.       เหิรฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX616 บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
10.25 น     ถึงทา่อากาศยานใหมเ่ช็กแลบ็ก๊อกลงทนุด้วยเงินจ านวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพื่อ 
                  สร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วน าทา่นรับประทานอาหารเที่ยง 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร       หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู"่วัดเจ้าแม่กวนอิม 

"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ...วดั "ชีซ้าน" หรือที่คนฮ่องกงเรียกวา่ "ฉ่ีซ้านจ๋ี" เป็นวดัที่ก าลงัได้รับความสนใจมาก
ที่สดุในขณะนี ้เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชม ... ความนา่สนใจของวดันี ้นอกจากบรรยากาศอนัเขียวขจีแสนสงบบริเวณ
ชานเมือง บนพืน้ท่ีกวา่ 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแมก่วนอิมสขีาว สงูถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก
แล้ว ยงัมีอกีสิง่หนึง่ ท่ีเรียกเสยีงฮือฮาในหมูค่นฮอ่งกงเป็นอยา่งมาก นัน่คือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บกุระจกกนั
กระสนุ" ตัง้อยูใ่นโซนกฎิุพระสงฆ์ โดยคาดเดากนัวา่ น่ีคือห้องส าหรับรับรอง "ลกีาชิง" มหาเศรษฐีทีบ่ริจาคทรัพย์สนิราว 
7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวดันีข้ึน้มาเนื่องจากวดันี ้เป็นวดัของ "เอกชน" ท่ีมุง่เน้น
เผยแพร่และศกึษาธรรมะ จึงตัง้กฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของตนเองขึน้มา โดยเฉพาะเร่ืองการเข้าชม ท่ีรับเฉพาะบคุคลที่
ลงทะเบียนลว่งหน้า 30 วนัเทา่นัน้ ซึง่วดันีถื้อวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทเีดียวทางวดัห้ามใช้ธปู ห้ามคนน าเนือ้ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้าไปในวดัเพื่อสง่เสริมความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ส าหรับการแตง่กายให้ทกุ
ทา่นสวมใสเ่สือ้ผ้าที่สภุาพ ห้ามใสเ่สือ้ที่ไมม่ีแขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเทา่นัน้ 

หมายเหตุ : ต้องท าการจองคิวเข้าวดัลว่งหน้า 1 เดือนเทา่นัน้ การจองจะส าเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัการตอบรับจาก
เจ้าหน้าที่ของทางวดัเทา่นัน้ ทางบริษัททวัร์ไมส่ามารถที่จะยืนยนัการเข้าชมได้ และหากการจองไมส่ าเร็จขอสวงน
สทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอ่ืน ตามท่ีตกลง ณ วนัท่ีทราบผลแก่ลกูค้า } 

   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูว่ดัแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึง่เป็นวดัที่คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดั
เก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุ ๆ ปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุ
กงัหนัท่ีสามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ท าแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดตีลอดปีซึง่เป็นความ
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เช่ือของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปท าธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอื่น
โดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพื่อให้หน้าที่การงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านาย
และพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิง่ไมด่ีออกไปจากชีวิตให้มีแตส่ิง่ดี ๆ เข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี  
จนได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั  
คืนนีพ้กัที่Empire Kowloon Hotel หรือ Kimberley Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั  
อิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมอยา่งจใุจยา่นจิมซาจุย่(tsim sha tsui)    จิมซาจุย่เป็นยา่นช้อปป้ิงช่ือดงัของเกาะ
ฮ่องกง ที่คนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกั เมื่อพดูถงึจิมซาจุ่ย ทกุคนก็ต้องนกึถึงถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แต่จิมซาจุ่ยไป
จนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอด็เวิร์ด นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอยา่งแท้จริง และเป็นเสนห์่อยา่งหนึง่ของฮ่องกง ที่ทัง้สองฟากฝ่ัง
ของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าตา่ง ๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชัน้ดี ห้างสรรพสนิค้า
ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว 

 ( อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยัเพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจ )  
 จนได้เวลานดัหมายน าทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น.  

ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรท่ี 
ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าส าคญัตา่ง ๆที่ตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า
ของตกึเหลา่นี ้จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง ๆ แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอนัคกึคกัของ 
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วันที่สอง        วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปป้ิงซติีเ้กท- 
(หรือซือ้ดสินีย์แลนด์เพิ่มผู้ใหญ่คนละ3,300บาท/เดก็3-11ปี เพิ่มคนละ
2,800บาท)        

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภตัตาคาร    บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯปรุงรสตามสตูรต้นต า

หรับกวางตุ้งแท้   หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไป
บนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กบัรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของ
เกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สูท่ี่ราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ 
สนามบินนานาชาติฮ่องกง  เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 
เฮคตาร์  สิง่ที่นา่สนใจหลายอยา่งของหมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและร้านอาหารจะท าให้คณุเพลดิเพลนิอยูไ่ด้หลายชัว่โมง(ไม่
รวมคา่บตัรผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   ทา่นสามารถมองเหน็พระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  
ที่ระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาด
ใหญ่ที่ด้านลา่ง  ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบัน า้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนั
งดงาม   โดยรอบที่จะท าให้คณุตืน่ตะลงึ (ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะน าทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่
นองปิงโดยรถบสัท้องถ่ิน)   หลงัจากนมสัการพระใหญ่นองปิงแล้วน าทา่นช้อปปิง้ ณ ห้าง 
 ซิตีเ้กท เอาท์เลต ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดงัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, 
Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงัระดบัโลกอีกมากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70% ให้ทา่นได้เลอืกช๊อปได้
อยา่งอิสระ( อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจ) 
 
Option Disneyland  
หรือเที่ยวดสินีย์แลนด์(เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ3,300บาท/เด็ก3-11 ปี คนละ 2,800 บาท)  
น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  อาณาจักรสวนสนุกอนัยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสดุของโลก“ฮ่องกดิสนีย์แลนด์” 
ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวนัอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด  ท่านจะได้พบกับเคร่ืองเล่นอนั
ทนัสมยันและสดุสนุกที่สดุแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน    MAIN STREET USAท่านจะได้พบกับร้านค้า
ขายของที่ระลกึและร้านอาหารมากมายและสดุสนกุกบั   รถไฟไอน า้โบราณรอบสวนสนกุและขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่ 
ท่านจะพบกบัตวัการ์ตนูขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ   TOMORROW LAND ท่านจะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลก
อนาคตอันทันสมัย  SPACE MOUNTAIN  เค ร่ือง เล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS 
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เคร่ือง   เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขับยานอวกาศสุด
สนกุ  FANTASY LAND สดุสนกุกบัเมืองเทพนิยายทา่นจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ี  ทา่นช่ืน
ชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเ้มาท์ หมีพลแูละเพื่อนๆตวัการ์ตนู    อนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทกุคน 
ADVENTURE LANDดินแดนแห่งการผจญภยัอนัตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนัน่าสนกุสนาน
ผจญภัยกับสตัว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ 
FESTIVEL OF THE LION KINGเพลิดเพลิน  กับโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนในเร่ืองไลอ้อนคิงค์ 
RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบั
เสียงดนตรี   แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัตื่นเต้นกบัสายน า้อนัเย็นฉ ่า และตื่นตาตื่นใจกบั 2 โซนใหม่ที่เปิดเพิ่ม กริซลีย์ 
ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน ผจญภัย
หลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผา่นโตรกธาร ไกเซอร์น า้พรุ้อน ที่พวยพุง่สะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินที่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน้ 
ทอย สตอร่ี แลนด์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายแห่งเดียวในเอเชียที่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้าสูท่อย สตอร่ี
แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ ส าหรับเด็กทกุวยั เมื่อแอนดีไ้มอ่ยู่,เหลา่ของเลน่ออกมามากมาย...ระวงั ปฏิบตัิการ
ร่วมกบักองก าลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป, แล้วร่วมวิ่งไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ด็อก สปีน กร๊ีด
สดุเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตวั U ที่ความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ท่านได้สนกุสนานอยา่งจุ อีกทัง้
ยงัได้สนกุสนานกบัมิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)  เดินทอ่งไปผา่นสวนหยอ่มที่เต็มไปด้วยวตัถโุบราณที่สร้างภาพ
ลวงตา 3 มิติ "การ์เด้น ออฟ วนัเดอร์ส" (Garden of Wonders) ส ารวจพิพิธภณัฑ์ลกึลบัที่ซึ่งวตัถโุบราณน่าตื่นตาจาก
ทัว่โลกมามีชีวิตตอ่หน้าตอ่ตาทา่น "มิสทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor) 
วนันีใ้ห้ทา่นได้สนกุสนานกบัสวนสนกุดิสนีย์แลนด์อยา่งจใุจ  จนได้เวลานดัหมายน าทา่นเดินทางกลบัสูโ่รงแรมที่พกั  
คืนนีพ้กัที่Empire Kowloon Hotel หรือ Kimberley Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั  
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วันที่สาม      ฮ่องกง –ซติีท้วัร์(น่ังพคีแทรมสู่วิคตอเรียพคี– 
      เจ้าแม่กวนอมิรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮัม-โรงงานจวิเวอร์ร่ี 
         -วัดหวังต้าเซียน )-ช้อปป้ิง-กรุงเทพฯ  

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภตัาคาร   บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นต า

หรับกวางตุ้งแท้  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจ
การค้าตา่ง ๆ อนัทนัสมยั  น าทา่นนัง่พีคแทรมสูว่คิตอเรียพีค เพื่อขึน้ชมววิบนเขา วคิตอเรียพีค  ชมความงามของอา่ว
ฮ่องกงที่สวยงามเลือ่งลอืไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัววิทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง 
แล้วน าทา่นสูรี่พัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่วอา่ว
ด้านนีเ้ป็นอา่วน า้ตืน้  ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเทีย่วพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล    แตท่ี่
นา่สนใจคอืด้านหนึง่ของอา่วมีวดั  พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ   ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย   ตามความเช่ือถือ
ศรัทธา พระสงัฆจาย บชูาเพื่อความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่  มีเทพแหง่
วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมวีิธีการเสีย่งทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบูคล าหินก้อนกลม
อยา่งตัง้ใจ อิสระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแหง่นีค้ืออีกด้านของเสนห์่ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจ
กลางเมือง   จากนัน้น าทา่นเดินทางสูว่ดัเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom ซึง่วดันีเ้ป็นวดัทีเ่กา่แก่ของคนฮ่องกง ตรงกลาง
จะมีเจ้าแมก่วนอินทรงประดษิฐานอยูบ่นเก้าอี ้ เจ้าแมก่วนอิมปางนีม้ีช่ือเสยีงทางด้านการให้กู้ เงินคะ  วิธีการ : (ความ
เช่ือสว่นบคุคล)เราก็จดุธูปอธิฐานขอพร  และขอกู้ เงินจากทา่นได้เลยจะเอาเทา่ไรก็วา่ไป บางครัง้จะมีเจ้าหน้าที่แจกซอง
เงินให้แตถ้่าไมม่เีราก็เตรียมไปเอง   แล้วน าไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ  9 รอบ  ก็แล้วแตก่ าลงัความตัง้ใจ   จากนัน้ก็
เก็บซององัเปา นัน้ไว้  เปรียบเสมอืนวา่เราได้กู้ เงินมาจากองค์เจ้าแมแ่ล้ว  เมื่อไรที่ส าเสร็จผลตามทีอ่ธิฐาน  ก็คอ่ย
กลบัไปท าบญุใช้ทา่น  ( ขอเสร็จสมหวงัเรียบร้อยแล้ว  อยา่ลมืมาคืนทา่นนะคะ ) 
แล้วเดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมช่ืีอเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนัน า
โชค ซึง่เช่ือกนัวา่หากใครมกีงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมด่ีออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดี ๆ เข้ามาในชีวติ อีกทัง้ชว่ยในเร่ืองของ
โชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีท าธุรกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เลือ่นยศเลือ่นต าแหนง่หากเป็น
ลกูน้องพนกังานบริษัทจะเป็นท่ีรักของ    

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร     จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วดัหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้า่ 
หวอ่งไทซ่ิน) เป็นวดัเกา่แก่อายกุวา่ร้อยปี ที่ไมม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกต
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ได้ทกุครัง้เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจ านวนมากที่มาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธูปคละคลุ้งไปทัว่
บริเวณ ทา่นเทพเจ้าหวงัต้าเซียน เดิมทา่นช่ือ "หวอ่งช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ท่ีมจิีตเมตตาตอ่ชาวโลก 
ทา่นมีความกตญัญตูอ่พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นได้พบกบันกัพรต 
และนกัพรตได้ชวนไปศกึษาร ่าเรียนวิชาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งช้อเผง่ก็ตดัสนิใจตามนกัพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรียน
วิชา ทา่นขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อทา่นได้ร ่าเรียนวิชาจนถ่องแท้
แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของทา่นกลบัมา ใช้วชิาความรู้ด้านสมนุไพร เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บ
ไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทัว่ทกุสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ทา่นหวงัต้าเซยีนได้ใช้วิชาการแพทย์ 
จดัยาสมนุไพรให้แกช่าวบ้านเพื่อตอ่สู้กบัโรคร้าย ตลอดอายขุยัทองทา่น ได้มีลกูศษิย์มากมายที่เคารพทา่นและร ่าเรียน
วิชาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งให้ทา่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่ิน และได้ตัง้ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ  เมื่อครัง้
ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถางธูปของทา่นมาด้วย และได้วาดรูปของทา่นโดยหมกึและพูก่นัจีน
โบราณ เพื่อแสดงถงึตวัทา่น ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทวีดัหวงัต้าเซียน เกาะเกาลนู ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มา
เกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวงัต้าเซียนและขอยาที่ทางวดัจดัไว้ไปต้มกิน
จนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได้ จึงท าให้ชาวฮ่องกงมคีวามศรัทธาตอ่เทพเจ้าหวงัต้าเซยีนเป็นอยา่งมาก  อีกสิง่หนึง่
ที่ผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวดัหวงัต้าเซยีนได้แก่ การเสีย่งเซียมซใีนวิหารเทพเจ้าหวงัต้าเซยีน โดยมีกระบอก
เซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซวีดัหวงัต้าเซียนมีความแมน่ย าเป็นอยา่งยิ่ง  

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั อิสระให้ทา่นช้อปปิง้อยา่งเต็มที่ใจกลางแหลง่ช้อปปิง้ยา่นถนนนาธาน    
หรือช้อปปิง้ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบัสนิค้าทีม่ีช่ือเสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก และให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้า
บริเวณถนนนาธานซึง่เป็นใจกลางแหลง่ช้อปปิง้กบัสนิค้าหลากหลายชนดิ อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น( อาหารเที่ยงอิสระตามอธัยาศยัเพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้
อยา่งจใุจ )  
จนถึงเวลานดัหมายน าทา่นออกเดินทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบก๊ก 

22.25 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่CX709  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 
00.15 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลมื 
***************************************************************************************************************************************** 
รายการทอ่งเท่ียวนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสทิธ์ิของผู้จดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์และ
ประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั 
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 
ทา่น มีเตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น 

ไมม่ีเตยีง 

พกัเดี่ยว 

27 – 29 กรกฎาคม 2561(อาสาฬหบชูา ) 21,900 21,900 20,900 19,900 5,900 

 
ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 
  คา่รถรับสง่ตามรายการ 
 คา่อาหาร ตามรายการ 
  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี 

ความคุ้มครอง  50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดินทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 
  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 
 คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมที่ระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั 
 คา่ภาษีสนามบินไทยและฮอ่งกง และค่าสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ค านวณ ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 2561  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    
 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดค านวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คดิค านวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม 

 ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,300 บาท /เด็กอาย ุ3-11 ปี คนละ2,800  ราคานีร้วมรถรับสง่  
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ที่เดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั  
 ไมม่ีน า้แจก 

หมายเหตุ  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานการ

ก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย 
ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ 
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 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้
ช าระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไม่
คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน  จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ที่มกีารนดัหมาย 
  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่งึ 10 ทา่น   
 **** ออกเดินทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
 การทอ่งเที่ยวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักลา่ว  คือร้านหยก 

ร้านบวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์
เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินทีซ่ือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถที่จะร้อง
ขอได้วา่จะขอที่นัง่โซนไหน และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจ้า
ที่และหวัหน้าทวัร์จะพยายามอยา่งเต็มทีเ่ผ่ือที่จะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และ
โปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง  
1. วางเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี   แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯพร้อมแฟกซ์หน้า

พาสปอร์ตมาด้วย  
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก1. ยกเลกิการเดินทางขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทกุกรณี 

*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของทา่นว่ามีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม ่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบใด ๆ   *** 
***เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ*** 


