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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 23 พ.ย. 2018 13:09

ทัวร์ฮอ่งกง ใหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน เดือนธันวาคม 61 บิน Hong
Kong Air Line

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวม ค่าทิป หัวหน้าทัวร์,มัคคุเทศน์ท้องถิ่น ,คนขับรถ 1,500 ท่าน/ทรปิ (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

ใหว้พระ ขอพร

หาดทรายรพีลัสเบย์
วัดแชกงหมิง หรอืวัดกังหันนำโชค
วัดกวนอู
วัดหวังต้าเซียน

สนุกสนาน ตื่นตากับ

นัง่กระเช้านองปิง
Symphony Of Light

 เพลิดเพลิน สบายๆ

จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ช้อปป้ิงท่ี City Gate

 ราคา



วันเดินทางเดือนธันวาคม ราคา / คน

วันท่ี 1-3 , 15 -17  , 22 - 24 14,500.-

วันท่ี  29 - 31 18,500.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000. / 5,000.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นัง่กระเช้า Ngping 360 

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00    พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู
5 และ 6   อาคารผู้ โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง

08.50     นำท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยสายการบินฮอ่งกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX 768 08:50-
12:40   มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง

ช่วงบ่าย
12.40     เดินทางถึงสนามบินฮอ่งกง Chek Lap Kok  เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1
ชม.หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่าน เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงบ่าย
ฮ่องกง  ซึ่งต้ังยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้ นท่ีโดยรวมท้ังหมด 1,248
เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกันถึง 8  ปีซ้อน ต้ังแต่ปี
2001 – 2008
ฮอ่งกงเป็นดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ งประกอบด้ว
ย เกาะฮอ่งกง, นวิเทอร์รทิอรส์ี, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ

เดินทางสู่ ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน  ท่ีเกาะลันเตา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง ให้ท่านได้
สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นัง่กระเช้า Ngping) ซึ่งเป็นพระพุทธรปูทองสัมฤทธ ิ์
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องค์พระทำข้ึนจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ ิ์กว่า 200 แผ่น
เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้
และมองอย่างสงบลงมายังหบุเขาและโขดหนิเบ้ืองล่างซึ่งเป็นพระพุทธรปูนัง่ทำจากทองสัมฤทธ ิ์
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด

อาหาร มื้ อกลางวัน
บนเครือ่งบิน

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรอืเทียบเท่า 



วันท่ี 2
เจ้าแม่กวนอมิรพีลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอ ู(Mun Mo temple) - เจ้าแม่กวนอมิฮอ่งฮำ - ร้านจิวเวอรี ่–
เจ้าพ่อแชกง - ร้านสมุนไพรจีน - ช้อปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00)

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หาดทรายรพีลัสเบย์ REPULSE BAY  ชมโรงงานจิวเวอร์รี่
วัดแชกงหมิง 

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระต่อท่ี  วัดหวังต้าเซียน  ช้อบสบายๆท่ีจิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด และ Symphony
of Lights 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า   
เดินทางสู่ หาดทรายรีพลัสเลย์  ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม 
พระโพธสัิตว์แหง่ความเมตตาท่ีนีมี่ชื่อเสียงในเรือ่งของการของบุตร
ไหว้ไฉ่ซิ้ งเอี้ ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึง่คร้ังจะมีอายุเพิ่
มข้ึน 3 ปี

ไหว้เจ้าพ่อกวนอู  Mun Mo Temple 
 ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศัตรู
ท่านเป็นคนจิตใจม่ันคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิ
ดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท่ีซื่อสัตย์หรอืบรวิารท่ีไว้ใจได้นัน่เอง

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple (4)
เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธสัิตว์แหง่ความเมตตา ช่วยคุ้ มครองและปกปักรักษา

ช่วงบ่าย
ไหว้หลวงพ่อแชกง ท่ีวัดแชกงหมิง หรอืวัดกังหันนำโชค (5)
ข้ึนชื่อลือชาในเรือ่งความศักดิ์ สิทธ ิ์ ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง
ยังเป็นท่ีมาของจี้ กังหันนำโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮอ่งกง
ท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนท่ีมาฮอ่งกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้ อสินค้ามงคลชิ้ นนี้  เพื่อเสรมิสร้างบารมี
และศิรมิงคลให้กับชีวิตด้วยกันท้ังสิ้ น

ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮอ่งกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดัเย่ียม

แวะร้านสมุนไพรจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสม
มียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครมี ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรยีนรู้ ...    

อิสระช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆอ
ย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนยิมแบบไหนหรอืประมาณเท่าใดศูนย์การค้าช้ันเลิศของฮอ่งกงมี
ทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ
ศูนย์การค้าท่ีกว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้ อท่ีจำหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์น
านาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศ
บรรยากาศหรเูลือกอรอ่ยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง

หรอืเลือก ช้อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ช้ันนำท่ีมีให้เลือกชม
และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY,



MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนท่ีู Toy’s Usฃ

ช่วงค่ำ
หลังอาหารท่านสามารถเดินไปชมโชว์
ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of
Lights ความมหัศจรรย์เริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน
การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง
แสงและเสียงครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ
ท่ีต้ังอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ
แสดงให้เหน็ถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮอ่งกง

21.00     ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมท่ีพัก
อาหาร มื้ อเช้า

อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 2
เจ้าแม่กวนอมิรพีลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอ ู(Mun Mo temple) - เจ้าแม่กวนอมิฮอ่งฮำ - ร้านจิวเวอรี ่–
เจ้าพ่อแชกง - ร้านสมุนไพรจีน - ช้อปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00)

วันท่ี 3
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจ๋ีหลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว - อสิระช้อปป้ิง City gate Outlet -
จนได้เวลานัดหมายเดินทางสูส่นามบิน -กลับกรงุเทพฯ 

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางใหว้พระต่อ  ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน   วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery  ไหว้เจ้าแม่ทับทิม
ท่ีวัดเทียนโหว่

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ วัดหล่งโหมว Long Mo และอิสระช้อปป้ิงท่ี  City gate
Outlet จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.50         เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยฮอ่งกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX 761 23:50-02:20 
 มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง

02.20     ถึงท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน  คนจีนกวางตุ้ งจะเรยีกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรือ่งของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อป
ของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครือ่งรางและเครือ่งประดับติดตัว

นำท่านไหว้พระต่อท่ี วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery  สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธสัิตว์
และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานท่ีใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ท่ีวัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple Shuan Wan (8)
เพื่อช่วยคุ้ มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรอืเรยีกว่าเทพธดิาแหง่สรวงสวรรค์
หรอืเทพีแหง่ท้องทะเลมีความสามารถพิเศษเหนอืธรรมชาติ
ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล

นำท่านสู่ วัดหล่งโหมว Long Mo    ใครๆ ก็อยากท่ีจะมาสัมผัส เตียงมังกร
ท่ีต้ังอยู่ในวัดท่ีมีเสนห์่แหง่นี้  เหตุผลก็คือ
พวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นน้ันไม่เพียงนำพาโชคลาภมาให้คุณเท่าน้ัน
แต่ยังสามารถทำนายอนาคตของคุณได้อีกด้วย วัดหล่งโหมว (มารดามังกร) นี้ สร้างข้ึนเม่ือราว 40
ปีมาแล้ว
เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะเล็กๆท่ีชื่อเพงเชาอย่าลืมแวะไปท่ีวัดนี้ ในวันคล้ายวันเกิดของมารดามัง
กร ซึ่งตรงกับวันท่ี 8 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ
แล้วคุณจะเหน็วัดท่ีเงียบสงบนี้ ถูกปลุกให้ตื่นข้ึนมาเป็นศูนย์กลางของเทศกาลในท้องถิ่น
            
ได้เวลาให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมท่ี City gate Outlet
เป็นตึกท่ีขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ข้ึนไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผ้า รองเท้า นาฬกิา มีอยู่
70 กว่าย่ีห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21,
Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

วันท่ี 3
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจ๋ีหลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว - อสิระช้อปป้ิง City gate Outlet -
จนได้เวลานัดหมายเดินทางสูส่นามบิน -กลับกรงุเทพฯ 

 

อัตรานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ช้ันประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรอืตามข้อกำหนดของสายการบิน
ค่าท่ีพักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอื ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้**) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ



นำเท่ียวตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนือ่งจากโปรแกรมทัวร์นี้ การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป
หากเกิดกรณปีระเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว
 และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่าน้ันในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนยีมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  ตามท่ีสถานทูตจีนเรยีกเก็บ กรณท่ีีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้ มครองต้ังแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 

อัตรานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่งดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรดี, 
ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เนต็ ฯลฯ  
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
(เป็นหน้าท่ีของผู้ เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดินทาง ในกรณท่ีีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินกำหนด
กรณุาเตรยีมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKG/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 HKG/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10
 HKG/วัน/ท่าน 
หมายความว่าเดินทางท้ังหมด 3 วัน ผู้ เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปท้ังหมด = 90 HKG/ต่อทรปินี้ ค่ะ

 

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ
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