


1
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	สะพานแข
วนซิงหมา	-	เกาะลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	พระพุทธรูปเทียนถาน
-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	Citygate	Outlet	Mall	-	A	SYMPHONY	OF
LIGHTS

พักที่
KINGS
HOTEL	/
ICLUB	MA
TAU	WAI
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

2 รีพัลสเบย	-	วัดปักไท	-	วัดหมั่นโหม	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	วัดแชกงห
มิว	-	วัดหวังตาเซียน	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี

พักที่
KINGS
HOTEL	/
ICLUB	MA
TAU	WAI
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

3 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม	-	วัด	หยวน	หยวน	-	จิมซาจุย	-	ยานถนนนาธาน	-
สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

20	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿18,500 ฿18,500 ฿15,500 ฿4,900



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	เคานเตอร	M	ชัน้	4	ทางเขาประตู	5

อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สายการบินคาเธยแปซิฟิค	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอย
อํานวยความสะดวกแกทาน	ในการตรวจเช็คเอกสาร	สัมภาระ	และที่น่ังกอนออกเดินทาง
06.45	น.	นําทานเดินทางสู	เกาะฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX	616
10.30	น.	ถึงสนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	เกาะลันเตา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จุดนัดพบประตูทางออก
นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา	เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน	ฟอสเตอร	ระหวางทางทาน
จะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง

หรือเทีย่วบิน
06.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	เคานเตอรเช็คอิน	เคานเตอร	M	ชัน้	4	ทางเขาประตู	5-6

อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สายการบินคาเธย	แปซิฟิค(CX)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน	ในการตรวจเช็คเอกสาร	สัมภาระ	และที่น่ังกอนออกเดินทาง
08.15	น.	นําทานเดินทางสู	เกาะฮองกง	โดยเทีย่วบินที	่CX	700
12.15	น.	ถึงสนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	เกาะลันเตา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จุดนัดพบประตูทางออก	นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา	เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟ
ที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน	ฟอส
เตอร	ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะลันเตา	ซึ่งมีขนาดใหญเป็นสองเทาของเกาะฮองกงเปลี่ยนอิริยาบถขึน้เคเบิ้ล

ไฟฟา
น่ังกระเชานองปิงชมวิว	360	องศา	หนาตางเป็นกระจกใส	ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ	“พาโน

รามา”	ในมุมกวางถึง	360	กราบไหวขอพรพระใหญ	หรือเรียกวา	พระพุทธรูปเทียนถาน	(Tian	Tan	Buddha
Statue)	ที่ตั้งตระหงานอยูบริเวณริมหนาผาองคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต
อิสระใหทานไดสัมผัสกับ	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	(Ngong	Ping	Village)	ใหทานไดอิสระเที่ยวชม	ราน

คา	รานอาหาร	และชมการแสดงกลางแจงมากมาย	บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัวจน
จากน้ันนําทุกทาน	อิสระ	ชอปป้ิง	จุใจ	ที่	CITY	GATE	OUTLET	เลือกซื้อสินคา	ราคาถูกมากมาย	หลายยี่หอ

ไมวาจะเป็น	Nike	,	Puma	,	Rayban	,	Levi’s	รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ	และชั้นใตดินจะมี
SUPERMARKET	ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
20.00	น.	นําทานชม	Symphony	of	light	เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกที่ถูกบันทึก

โดย	“กินเนส	เวิลด	เรคคอรด”	ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแตงดวยไฟสีตางๆ	รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบ
เพลงจากอาคารชั้นนํากวา	40	แหง	โดยเวลาที่ใชในการแสดงประมาณ	15	นาที	เทาน้ัน
นําทานเขาทีพ่ัก	KINGS	HOTEL	/	ICLUB	MA	TAU	WAI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา



บริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
เครื่องลําใหญนัง่สบาย	/	น้ําหนักกระเป า	ทานละ	20	กก.
เที่ยวบินของแตละพีเรียดแตกตางกัน	กรุณาเช็คกอนเดินทาง

เป็นพระที่ศักดิส์ิทธิอ์ันดับตนๆของฮองกงทีเดียว	อยูคูกับวัดที่เกาแกที่สุดอีก
1วัด	คือวัดโปหลิน	ตั้งอยูที่เกาะลันตา	หลวงพอโตสูง	34	เมตร	(112	Ft)	น้ํา
หนักกวา	250	ตัน	ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน	อยูคูกับวัดโปหลิน	โดด
เดนสังเกตไดจากมุมไกล	องคพระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว	ยกพระหัตถขวาและ
แบพระหัตถดานซายไวบนตัก	พระเนตรมองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา	พระ
ใหญเทียนถัน	เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ	์โครงเป็นเหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือ
สัมฤทธิ	์ที่ฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธ
บนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน	จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูป
เทียนถานบนยอดเขาน้ี

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	KINGS	HOTEL	/	ICLUB	MA	TAU	WAI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสักการะเจาแมกวนอิมและขอพรจากเทพเจาไซซิ่งเอีย๊ที่ชายหาดน้ําตื้นที่	อาวรีพลัสเบย	ไหวพระ	ขอ

พร	องคเจาแมกวนอิม	ริมหาด	ที่สิ่งหลายๆ	คนมาขอแลวก็สมหวังกันบอยครั้ง	ใหทานได	รับพลัง	1	ในจุดฮวงจุย



ที่ดีที่สุดในฮองกง	ศาลาแปดเหลี่ยม	หรือแมกระทั่งไดขามสะพานตออายุ	ที่เชื่อวาเมื่อไดเดินขาม	1	รอบ	จะตอ
อายุไดถึง	3	ปี
จากน้ันนําทานเดินทางไปที่	วัดปักไท	วัดแหงน้ีกอตั้งขึน้ที่เขตเชิงเชาประมาณ	200	ปีกอนหนาน้ีเพื่อยกยอง

ปักไท	เทพเจาแหงทองทะเลของลัทธิเตาซึ่งไดรับการยอมรับในฐานะผูปกครองสูงสุดของสวรรคฝ ายเหนือหรือ
สุขขาวดีอัญมณีทางวัฒนธรรมแหงน้ีประกอบดวยงานไมปิดทองซึ่งมีอายุตั้งแตสมัยราชวงศชิง	(1644–1911)
และดาบเหล็กสมัยราชวงศซง	(960–1279)	พรอมยังมีมังกรแกะสลักตกแตงหลังคาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรม
จีนดั้งเดิมวัดน้ียังเป็นศูนยกลางของการเฉลิมฉลองตางๆ	ในระหวางงานเทศกาลซาลาเปายอดนิยมที่ทั้งแปลก
และสุดขั้ว	ซึ่งตรงกับวันที่	8	ของเดือน	4	ตามปฏิทินจันทรคติ
จากน้ันนําทานเขาสู	วัดหมัน่โหม	เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด	สรางขึน้เพื่ออุทิศแกเทพแหง

วรรณกรรม	(หมั่น)	และเทพแหงสงคราม	(โหม)	ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาผูมีความปรารถนาจะผาน
การสอบคัดเลือกของราชสํานักในจีน	ซึ่งเป็นระบบที่มีความเขมงวด	และมีวัตถุประสงคเพื่อเฟนหาเจาหนาที่
ฝ ายปกครองที่ดีที่สุดใหแกรัฐ	วัดน้ีสรางในปี	1847	และยังคงเป็นสถานบูชาหมั่นโหมที่ใหญที่สุดในฮองกง	การ
ไดหยุดพักอยางสงบใตขดธูปขนาดใหญที่แขวนเรียงรายอยูเบื้องบนน้ัน	ถือเป็นความสุขในอีกมุมหน่ึง	ที่ตรงกัน
ขามกับทางเดินที่แออัดจอแจในยานธุรกิจการเงินบริเวณใกลเคียงอยางสิ้นเชิง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	งานฮวงจุย	ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม	เครื่อง

ประดับกังหันนําโชค	จี้	แหวน	กําไล	สวมใสเสริมความเฮง	ความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน	คาขายธุรกิจใดๆ
ก็รุงเรืองมากมาย	เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคลวคลาดปลอดภัย	คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ	และ
รานป่ีเซี่ยะหยก	สัตวนําโชคลาภความมั่งมี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดแชกงหมิว	เพื่อสักการะเทพเจาแชกง	และใหทานหมุนกังหันทองแดง	ที่เชื่อกัน

วาถาหมุน	3	รอบ	จะขับไลสิ่งชั่วรายและ	นําแตสิ่งดีๆ	มาให	ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึน้ปี	ใหม
นําทานชม	Wong	Tai	Sin	Temple	(หวองไทซิน)
นําทานนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัดหวังตาเซียน	หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง	เทพซึ่งขึน้ชื่อใน

การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ	พบกับผูคนมากมายที่นําธูป	และ	ของ	มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่อง
ความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ	หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเป็นภาษาจีนแตจิว๋วา	“วัด
หวังตาเซียน”น้ันเป็นวัดลัทธิเตาที่ชาวฮองกงและนักทองทองที่	เดินทางมาเที่ยวฮองกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อ
สายจีนใหความศรัทธากันมาก	วัดน้ีมีอายุกวารอยปี	ละไดชื่อวาเป็น	วัดที่ใครมาขอพรอะไร	จะสมปรารถนาไป
เสียทุกสิ่ง	เดิมทีวัดน้ีเป็นเพียงศาลเจาเล็กๆ	ในยาน	Wan	Chai	ทางเกาะฮองกง	ภายหลังไดมีการรวบรวมเงิน
บริจาคแลวยายวัดมาตั้งอยูบนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน
จากน้ันนําทานชม	วัดชีหลิน	หรือ	เรียกกันวา	สํานักนางชี	สํานักชีแหงน้ี	สรางขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศถัง	เป็นแหลงพํานักเพื่อความสงบ	ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม	สวนที่จัดแตงอยาง	ประณีต	และชายคา
อารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร	และมีรูปองคพระโพธิสัตวหลายปาง	รวมทั้งเจาแมกวนอิม	ซึ่งประทับอยู	ในศาล
ดานใน	สํานักชีแหงน้ีไดรับการบูรณะไปเมื่อปี	2000	จากที่สรางขึน้โดยใชการเขาไมทั้งหลังโดยไมใชตะปูเลย
นอกจาก	ทอระบายน้ําที่เป็นเหล็ก	นับเป็นการผสมผสานแบบใหม	ซึ่งเป็นวัดที่สวยแหงหน่ึงในฮองกง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หมูบานชาวประมง	(พิเศษอาหาทะเล)
ใหทานไดชมบรรยากาศหมูบานชาวประมง	ทานไดเห็นกระบะตระกราอาหารทะเล	อยางมากมาย	อาทิ	กุง	ปู

หอยเป าฮ้ือ	หอยเชลล	ปลาตัวใหญๆ	กับบรรยากาศที่ทานเห็นแลวตองบอกวา	ชี้เป็นชี้ตายเลยทีเดียว
นําทานเขาทีพ่ัก	KINGS	HOTEL	/	ICLUB	MA	TAU	WAI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี



วัดแหงน้ีกอตั้งขึน้ที่เขตเชิงเชาประมาณ	200	ปีกอนหนาน้ีเพื่อยกยองปักไท
เทพเจาแหงทองทะเลของลัทธิเตาซึ่งไดรับการยอมรับในฐานะผูปกครองสูงสุด
ของสวรรคฝ ายเหนือหรือสุขขาวดีอัญมณีทางวัฒนธรรมแหงน้ีประกอบดวย
งานไมปิดทองซึ่งมีอายุตั้งแตสมัยราชวงศชิง	(1644–1911)	และดาบเหล็กสมัย
ราชวงศซง	(960–1279)	พรอมยังมีมังกรแกะสลักตกแตงหลังคาเป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมวัดน้ียังเป็นศูนยกลางของการเฉลิมฉลองตางๆ	ใน
ระหวางงานเทศกาลซาลาเปายอดนิยมที่ทั้งแปลกและสุดขั้ว	ซึ่งตรงกับวันที่	8
ของเดือน	4	ตามปฏิทินจันทรคติ

วัดหมั่นโหมเป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด	สรางขึน้เพื่ออุทิศแกเทพแหง
วรรณกรรม	(หมั่น)	และเทพแหงสงคราม	(โหม)	ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
นักศึกษาผูมีความปรารถนาจะผานการสอบคัดเลือกของราชสํานักในจีน	ซึ่ง
เป็นระบบที่มีความเขมงวด	และมีวัตถุประสงคเพื่อเฟนหาเจาหนาที่ฝ าย
ปกครองที่ดีที่สุดใหแกรัฐ	วัดหมั่นโหมตั้งอยูในบริเวณเดียวกับสถานที่สําคัญ
อื่นๆ	อีกหลายแหง	เชนบริเวณ	Lit	Shing	Kung	และ	Kung	Sor	โดย	Lit	Shing
Kung	สรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาทั้งปวงบนสรวงสวรรค	สวน	Kung	Sor	สรางขึน้
ทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็นหองประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปัญหา
ขอพิพาทในชุมชน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน



วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หมูบานชาวประมง	(พิเศษอาหาทะเล)
	พักที่	KINGS	HOTEL	/	ICLUB	MA	TAU	WAI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานไปไหวเจาแมกวนอิมฮองฮํา	(Kun	Im	Temple	Hung	Hom)เป็นวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อ

เสียงแหงหน่ึงใน	ฮองกง	ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา	เป็นวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแต
ปี	ค.ศ.	1873
จากน้ันนําทานไปที่วัด	หยวน	หยวน	Yuen	Yuen	Institute	เป็นวัดขนาดใหญบนพื้นที่กวา	40,000	ตาราง

เมตรแหงน้ี	เป็นวัดแหงเดียวในฮองกงที่บูชาทั้งศาสนาพุทธ	ลัทธิเตา	และขงจื้อ	ชื่อของวัดอักษรจีน	3	ตัวแรก	ก็
เปรียบถึงสัญลักษณแสดงถึงหัวใจสําคัญของคําสอนของทั้ง	3	ศาสนา	คือ	พุทธ	เตา	และ	ขงจื้อ	จุดเดนอยูที่วิหาร
Great	Temple	of	the	Three	Religions	หรือ	หอฟา	ที่สรางขึน้ดวยหินธรรมชาติ	เหมือนหอฟา	Tian	Tan	ในปักกิ่ง
ภายในมีเทพเจาและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ	ขงจื้อ	และเตา	และเทพเจาตามโหราศาสตรดวงจีนที่สัมพันธ
กับปีนักกษตัรหรือปิเกิด	หรือที่เรารูจักในนามไทสวยเอีย๊	Tai	Sui	เทพเจาผูคุมครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจาที่
เป็นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเตา
อาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่า	ไมรวมอยูในรายการทองเทีย่ว	เพื่อใหทานได	เพลิดเพลินเต็มทีก่ับ

การชอปป้ิงอยางเต็มทีท่านสามารถทานอาหารไดสะดวกสบาย

ชวงบาย	
ใหเวลาทุกทานได	อิสระชอปป้ิงที	่ถนนจิมซาจุยขึน้ชื่อวามาเที่ยวฮองกง	สิ่งที่ไมควรพลาด	คือ	ช็อปป้ิง

เพราะ	ฮองกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคา	นับเป็นประตูสูประเทศจีน	และจากจีน
สูโลกก็วาได	สินคาแบรนดเนมมากมายเลยมีขายราคาไมแพงที่ฮองกง	แหลงช็อปป้ิงสําคัญที่ไมควรพลาด	คือ
ถนนนาธานบนฝ่ังเกาลูนที่มียานช็อปป้ิงดัง	ๆ	อยาง	จิมซาจุย	(Tsim	Sha	Tsui)	มงกก	(Mong	Kok)	และ
Ladies’	Marketถนนนาธานมีรานคาตลอดสองขางทาง
ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสู	สนามบินฮองกง

ชวงคํ่า
19.50	น.	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX	703
21.45	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเทีย่วบิน
21.25	น.	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX	617
23.15	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเทีย่วบิน
22.25	น.	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CX	709
00.15	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพฯ

	รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร



อาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่า	ไมรวมอยูในรายการทองเทีย่ว	

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน
เป็นวัดที่สรางขึน้ในปี	1873	ซึ่งตอมาได	มีการสรางถนนในปี	1909	คนงานได
ทําการขุดเจาะที่พื้นและเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้	คือมีน้ําคลายๆ	สี
เลือดไหลซึม	ขึน้มาเป็นที่กลาวขาน	กันทั้งเกาะวาเป็นเลือดของมังกร	ชาว
ฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดน้ีเพื่อเป็นการแกเคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกัน
ภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวฮองกง
ถือเป็นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงน้ีเพื่อนําไปเป็นทุนในการ
ประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

วัดหยวน	หยวน	เที่ยวฮองกง	ตามรอยละครดังเรื่อง	กี่เพาศูนยรวมทางศาสนา
ขนาดใหญ	เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ	อยูบริเวณเนินเขาใกลหมูบานโล
ไว	เป็นวัดเดียวในฮองกงที่บูชาศาสนาพุทธ	เตาและขงจื้อจุดเดนอยูที่วิหารหรือ
หอฟา	สรางดวยหินธรรมชาติดานหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา	ดานซาย
ขวาโอบลอมดวยมังกรเขียว

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
เครื่องลําใหญนัง่สบาย	/	น้ําหนักกระเป า	ทานละ	20	กก.

เที่ยวบินของแตละพีเรียดแตกตางกัน	กรุณาเช็คกอนเดินทาง



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
3.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
5.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง	หรือยกเลิกเงื่อนไขตางๆโดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา
6.	สามารถออกเดินทางไดขัน้ตํ่า	20	ทานขึ้นไป

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําทัวรเป็นจํานวน	10,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	เต็มจํานวน	หลังจากมีการ
ทําจองสํารองที่น่ังแลว	2	วันทําการ	สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วัน
ทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธยแปซิฟิค	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-ฮองกง-กรุงเทพฯ
2.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตรา	ณ	วันที่	16

กันยายน	2560	และทานตองชําระเพิ่ม	หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน	)
4.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
5.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
7.	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
9.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
10.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	ทิปสําหรับ	ไกดทองถิน่/คนขับรถ	**	อัตราการใหทิป	สําหรับผูใหญ	และเด็ก	1,000	บาทตอทาน
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซัก	รีด

ฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
6.	สําหรับราคาน้ีบริษทัฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

ทิปสําหรับ	ไกดทองถิน่/หัวหนาทัวร/คนขับรถ	**	สําหรับผูใหญ	และ	เด็ก	1,000	บาท	ตอลูกคา	1	ทาน



1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	21	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด	และในการคืนมัดจํา	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา
2.	หากผูโดยสารทานใด	แจงยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเครื่องบินแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร

ทั้งหมด


