
 

 

 

 

 

 
08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 

ประตู10  สายการบิน GREATER BAY AIRLINE โดยมีเจา้หน้าที่ 
บริษทั คอย อ านวย ความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ 
โปรดสังเกตป้าย “ฮ่องกง สายมู” 

11.25 น. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน HB 682 มีบริการเคร่ืองด่ืม 
15.20 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกง

เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะ
ฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

                       
น าท่านเข้า สู่  ศาลเจ้าพระพิฆเนศ  เทพแห่งความส าเร็จ  ที่

ประดิษฐานเป็นประธาน องค์สีทองเหลืองอร่าม กลางลานอธิษฐาน 
สักการะขอพรองคท์่าน เพื่อความเป็นสิริ
มงคลกับชีวิต  พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพ
ผู ้ทรงภูมิ ปัญญายิ่งใหญ่  เทพเจ้าแห่ง
ค ว า ม รู้  เ ป็ น ผู ้ มี ปั ญ ญ า เ ป็ น เ ลิ ศ 
ปราดเปร่ืองในศิลปวิทยาทุกแขนง ผูข้จดั
อุปสรรค และอ านวยความส าเร็จในทุก
ส่ิงทุกอย่างให้กับผูท้ี่เคารพและขอพรท่าน พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่ง
สากลที่มีผูเ้คารพนับถือมากที่สุดองคห์น่ึงในโลก บทสวดบูชาพระพิฆเนศ 
“โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” โดยจะสวด 1 จบ , 3 จบ หรือ 9 จบก็ได้

จากนั้นพาทุกท่านขอพรพลิกดวงชะตากบั ปู่ ฤาษี  

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- ฮ่องกง -พระพิฆเนศ-ปู่ ฤาษ-ีรีพลัสเบย์-โรงแรมที่พัก 

...SHOCK … 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์  วดัแห่งน้ีถูก
สร้างขึ้นเพ่ือคุ ้มครองชาวประมงเวลาออกเรือไปหาปลาในสมัยก่อน 
บริเวณวดัมีส่งศกัดิ์ สิทธ์ิมากมาย ไดแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่ทาง
ด้านซ้ายของวดั ซ่ึงผูค้นนิยมเดินทางไปกราบไหวข้อพรเร่ืองการมีบุตร  
และยงัมีพระสังกัจจายที่เช่ือกันว่าสามารถขอเพศของบุตรที่จะมาเกิดได ้
โดยหลงัจากกราบไหวแ้ลว้ก็ให้ลูบที่ทอ้งของพระสังกัจจาย ถา้อยากได้
ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบทอ้งขวา  ถัดมาคือ เจ้าแม่
ทบัทิมเทพีแห่งทอ้งทะเล ท่านจะคอยคุม้ครองผูเ้ดินทางทางเรือ หรือผูท้ี่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอย
คุม้ครองให้ปลอดภยั และมีโชคลาภ ถดัจากบริเวณที่กราบไหวข้อพร ก็จะมีศาลาแปดเหล่ียมริมน ้ า และ
สะพานเล็กๆ ที่ช่ือว่าสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัว่าหากเดินขา้มสะพานแห่งน้ี 1 ครั้ ง ก็จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี  

เย็น                     อิสระอาหารเย็น  
พักที่                   น าท่านเข้าสู่ที่พัก O HOTEL (ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน) 
 

 

เช้า             บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซ าฮ่องกง  ณ ภัตตาคาร 

 
 

น าท่านเข้าสู่ไหว้ขอพร  ขอเงิน  วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดั
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเล็กที่มี
ชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก ว ัดแห่งน้ีเป็น
สถานที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า ทีม่ีช่ือเสียงเร่ือง
การให้กู้ยืมเงิน เช่ือกันว่าท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาว
ฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายืมเงินท าธุรกิจจนส าเร็จร ่ารวย รุ่งเรือง 
โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า 
พร้อมกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้นน าธนบตัรตาม
ฐานะและศรัทธาที่เราจะน าเป็นส่ือในการขอพร เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ 
แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น าซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจ านวน 3 
ครั้ ง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ให้น าเงินใน
ซองแดงท าบุญหยอดตู ้ที่วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วิธีไหวใ้ห้ปัง ให้ได้โชคลาภเงินทอง ตอ้งไปกับเรา
เท่านั้น 

วันที่สอง      แม่กวนอิมฮองฮ า- แม่ทับทิม -D DREX- ร้านหยก-วัดปักไต-หวังต้าเซียน-แชกงหมิว-จิม
ซาจุ๋ย- โรงแรมที่พัก 



 

 

 

 

น าท่านเขา้สู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม  หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วดัทิน
ฮ่าวเยามาเต๋”  ในสมยัก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง 
ซ่ึงเคารพนับถือ เจ้าแม่ทับทิม เทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอย
คุม้ครองผูเ้ดินทางทางเรือ หรือผูท้ี่เดินทางไปไหนมาไหนท่าน
จะคอยคุม้ครองให้ปลอดภยั โดยมีอีกความเช่ือของคนฮ่องกง
คือ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ และชอบประทานพรเกี่ยวกับ เร่ือง
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ใดอยากมีที่ดิน อยากได้บ้าน หรืออยากขาย
ที่ดิน ขายบ้าน ต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม 
น าท่านเขา้  สู่ วัดปักไท นับเป็นวดัที่โบราณในย่านหว่านไจ๋ 
อายุกว่า 400 ปี บรรยากาศสงบ ร่มเย็นแบบวดัลทัธิเต๋า จุดเด่น
อยู่ที่ เทพไม้แกะสลักองค์โตที่ประดิษฐานตระหง่านอยู่
ด้านหน้าเป็นองคป์ระธาน คือ เทพเจ้าปักไท เทพเจ้าแห่งทอ้ง
ทะเลของลัทธิเต๋า ซ่ึงสามารถขอพรท่านให้ปกปักรักษา
คุม้ครองให้แคลว้คลาดจากอนัตรายและประสบความส าเร็จใน
หนา้ท่ีการงาน  
จากนั้นน าท่านชม ร้านจิวเวลร่ี D DREX ชมกังหันน าโชค ท ากังหันทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ 
ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ท าพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุ้ย ตวั
ใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่ว่า กงัหันช่วย
หมุนชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ช่วยดึงดูน าพาส่ิงดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดั
ออกไป" พาชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิ่ง รับทรัพยเ์หมือนกงัหันที่ลู่ลม 
น าท่านชม ร้านหยก ชมความงามปีเซียะที่เช่ือกันว่า ใครมีไวบู้ชา เงินทองจะไหลมาไม่ขาดสาย และ มี
จ าหน่ายยาสมุนไพรบ ารุงเพ่ิมความแข็งแรงตามความเช่ือของคนฮ่องกง                           

   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่น
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐาน
ของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวงัตา้เซียน 
เทพเจ้าตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ  “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดล

ยวกบัสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปรบนัดาลพรเกี่ าศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่  ต้องเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาล
กลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้๎นสีทองมี
เส้ียวพระจนัทร์อยู่ด้านหลงัประทบัอยู่ ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความ
รักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้า องค์น้ีต้องใช้ด้ายแดงผูกน้ิว
เอาไวไ้ม่ให้หลุดระหว่างพิธีจากนั้นพา  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วัด
แชกงหมิววดัที่ชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้าง
ขึ้นเพ่ือระลึกถึงต านานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพั
ปราบศึกที่กลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึก
ศตัรูทุกทิศทางทุกๆครั้ งท่านจะใช้สัญลกัษณ์รูปกงัหัน  4 ใบพดั ติด
ไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่า
เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกังหันน้ีไปณท่ีใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริ
มงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึก
ของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 
จากนั้นน าท่านสู่ Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย 
(tsim sha tsui) เป็นย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ 
ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าว
วิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน ฮ่องกง เม่ือพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนกต็อ้งนึก
ถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จมิซาจุ่ยไปจนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ด
เวิร์ด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึง
ของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี 
ห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรม
ตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว การเร่ิมเดินช็อปป้ิง 
มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดนิไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี 
JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงกก๊น้ี มีร้าน
ขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป 
ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอก
ตึกอนัซับซ้อนมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคนื, ตลาดคา้หยก ถนน
คนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX 



 

 

 

 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือม
ติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท่ี์มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขาย
ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดนิออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ 
OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดิน
มายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น 
พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศนูยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑศ์ิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

เย็น                     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
  พักที่                    น าท่านเข้าสู่ที่พัก O HOTEL (ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน) 
 

 

05.00น.             นดัพบกนัท่ีล็อบบ้ีของทางโรงแรม 
                               ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง     
  08.30 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย  สายการบิน GREATER BAY AIRLINE 

เที่ยวบินที่  HB681 มีบริการเคร่ืองด่ืม 
 
 
  
 
 
 
 11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 

                                                                      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 
 
 

 

วันที่สาม       ล็อบบีโ้รงแรม-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ) 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ท่านละ 
เด็กอายุน้อยกว่า 

18 ปี 
   พักเดี่ยว 

เที่ยวบิน วันที่เดินทาง 

HB 06-08 เมษายน  2566 13,999 13,999 5,000 

HB 20-22 เมษายน  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 27-29 เมษายน  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 04-06 พฤษภาคม  2566 13,999 13,999 5,000 

HB             11-13 พฤษภาคม  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 18-20 พฤษภาคม  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 01-03 มิถุนายน  2566 13,999 13,999 5,000 

HB 08-10 มิถุนายน  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 15-17 มิถุนายน  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 22-24 มิถุนายน  2566 11,999 11,999 5,000 

HB 29 มิถุนายน-01 กรกฎาคม  2566 11,999 11,9995 5,000 

 
“ไม่มีราคาเด็ก / (Infant) เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี  ราคา 8,500 บาท” 

***โปรแกรมน้ี ไม่มีห้อง Triple ส าหรับ 3 ท่าน** 
 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมและค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ 

ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัมต่อท่านต่อใบ 

 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซักผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษีบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 



 

 

 

 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หัวหน้าทัวร์ไทยขึน้อยุ่ที่ความพึงพอใจใน
การบริการของทีมงานที่ดูแลคณะ) 

 
1. จองแลว้ช าระเงินครบตามอินวอย ตามก าหนดเวลาท่ีระบุ 
2. ส่งพาสปอร์ต 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 
• ไม่สามารถยกเลิกไดท้กุกรณี 

 
➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
➢ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยู่   นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้ งหน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

หมายเหตุ 


