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กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง
พร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ K
สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ โดยมี เจ้ าหน้ าที ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ .........................
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้ องถินเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชัวโมง) น าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกัน ณ ทางออก
EXIT B
เดินทางเข้ าสู่ทีพัก ...................... หรือเทียบเท่ า
ศาลเจ้ าแม่ กวนอิมเก่ าแก่ Kwun Yum Temple - อ่ าวรีพัลส์ เบย์ - โรงงาน Jewelry - วัดกังหัน หรือ วัดแชกงห
มิว - ซิตีทัวร์ ครึงวัน
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เกาะฮ่องกง
Hung Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้ างตังแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ น
หนึงในวัดทีชาวฮ่องกงนันเลือมใสกันมาก ด้ วยความทีเจ้ าแม่กวนอิมนันเป็ นเทพเจ้ าแห่ง
ความเมตตา ฉะนันเมือใครมีทกุ ข์ร้อนอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ ขอพรให้ เจ้ าแม่นนช่
ั วยเหลือ
นอกเสียจากนีทีนียังขึนชือในเรื องเซียมซีทีแม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอังเปาจากเจ้ าแม่
กวนอิ ม อี ก ด้ ว ย โดยคนส่ว นใหญ่ จ ะนิ ย มไปในเทศกาลตรุ ษ จี น เพราะเป็ นศิ ริ ม งคลใน
เทศกาลปี ใหม่ ซึงทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่นไหว้ พร้ อมซองแดงไว้ ให้ ผ้ มู าขอพร
เมือสักการะขอพรโชคลาภแล้ ว ก็ ให้ นํา ซองแดงมาวนเหนือ กระถางธูป หน้ าองค์ เจ้ าแม่
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนันไว้ ซึงภายในซองจะมีจํานวนเงินทีทาง
วัดจะเขียนไว้ มากน้ อยแล้ วแต่โชคถ้ าหากเราประสพความสําเร็ จเมือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็
ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเทียวไปสักการะขอพร
กันมากขนาดต้ องต่อแถวยาวมาก คนทีไม่มีเวลาก็สามารถใช้ เวลาอืนๆ ตลอดทังปี เพือขอ
ซองแดงจากเจ้ าแม่กวนอิมได้ เช่นกัน โดยซืออุปกรณ์เซ่นไหว้ จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรี ยม
ซองแดงไปเอง (ในกรณี ที ทางวัด ไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มซองแดงไว้ ใ ห้ เ นื องจากไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นหน้ า
เทศกาล) แล้ วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินทีต้ องการลงไปด้ วย ใส่
สกุลเงินยิงดีใหญ่ แล้ วก็ไหว้ ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้ าประสพความสําเร็ จตามทีมุง่ หวัง

จากนันนํ า ท่ า น อ่ าวรี พั ล ส์ เบย์ เป็ นอี ก แห่ ง ที ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที ยวฮ่ อ งกงและชาว
ต่างประเทศมาทีนี เป็ นอ่าวรู ปพระจันทร์ เสียว เป็ นหนึงในหาดทีสวยทีสุดในฮ่องกง ตังอยู่
ทางตอนใต้ ของเกาะฮ่องกง อ่าวรี พัลส์เบย์ เป็ นอ่าวนําตืน ทีแวดล้ อมด้ วยหมู่ต้นไม้ และ
ชายหาดทีดูสะอาดตา เดิมทีหน้ าหาดทีนีจะแคบแต่ ณ ปั จจุบนั ได้ มีการขยายอ่าวรี พลั ส์เบย์
ให้ กว้ างขึนเพือรองรับนักท่องเทียวและผู้คนทีเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจทีนี รวมทังรองรับ
ทัวร์ ฮ่องกง ทีต้ องการสัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายริ มทะเลอ่าวรี พลั ส์เบย์ ไม่ว่าจะมาเล่นนํา
ทะเล หรื อมาพักผ่อนหย่อนคลายปิ กนิคริ มหาดก็ได้ เป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจ
ในฮ่องกง ทีบริ เวณอ่าวรี พลั ส์เบย์แห่งนี
ถัดไปจากหาดนีคือ ศาลาเก๋งจีนทีรูปเทพจีนสูง 10 เมตรประดิษฐานอยู่สององค์คือ เจ้ าแม่
กวนอิม และเจ้ าแม่ทินโห่ว เป็ นอีกจุดหนึงทีนักท่องเทียวทุกคนต้ องแวะ เมือก้ าวเข้ าประตู
พันปี จะพบกับรู ปปั นใหญ่ 2 องค์คือ เจ้ าแม่กวนอิม และเจ้ าแม่ทบั ทิมทีคนไทยนิยมมา
สักการะเสริ มศิริมงคล และทีคนไทยนิยมมาขอพรกันมากก็คือ ไฉ่ซิงเอียะเทพแห่งโชคลาภ
ให้ นําแบงค์มาลูบศรี ษะลงไปทีไม้ เท้ าและถุงเงิน 3 รอบ ใส่กระเป๋ า แล้ วอธิษฐานขอพรค่ะ
ส่วนครอบครัวทีอยากมีลกู ไว้ สืบสกุล ให้ ไปลูบท้ องพระสังกัจจายน์ ลูบด้ านขวาขอลูกชาย
ลูบด้ านซ้ ายขอลูกสาว
บริ เวณใกล้ เคียงกันจะมีสะพานสีแดงใกล้ กบั ก๋งจีนติดกับหาดรี พลั ส์เบย์ เชือกันว่า ถ้ าข้ าม
สะพานนี 1 รอบ จะทําให้ อายุยืนขึน 3 ปี (แต่ถ้าข้ ามกลับจะทําให้ อายุสนลง
ั 3 ปี ) และการ
โยนเหรี ยญเข้ าปากปลาใกล้ ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึงเชือกันว่าถ้ าโยนเหรี ยญเข้ าปากปลา
ได้ พรทีขอจะสมหวัง
จากนันน ชมโรงงานจิวเวอร์ รี ซึงเป็ นโรงงานที มีชือเสีย งทีสุดของฮ่อ งกงในเรื องการ
ออกแบบเครื องประดับท่านสามารถหาซือได้ ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซือยา
สมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
ต่อด้ วย วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) ประเทศฮ่องกง เป็ นวัด
หนึงทีประชาชนชาวจีนให้ ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน สร้ างขึนเพือระลึกถึงตํานาน
แห่งนักรบราชวงศ์ซง่ ในสมัยทีประเทศจีนยังไม่ได้ รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี
แต่ละแคว้ น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพือช่วงชิงอาณาจักรน้ อยใหญ่
ตํานาน แชกงหมิว ศาลสถิ ของท่านแชกง ซึงมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนันเองยังมี
นักรบเอกชือ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้ นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อ
กําลังพลทีกล้ าหาญในกองทัพของท่าน ยามทีออกรบเพือต้ านข้ าศึกศัตรู ทุกทิศทาง ทุก ๆ
ครัง ท่านใช้ สญ
ั ลักษณ์ รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ ด้านหน้ ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่า
ทหารกล้ ามีความเชือว่าเมือพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนีไป ณ ทีใด ๆ กังหันนีจะช่วยเสริ ม

เทียง

สิริ ม งคล นํ า พาแต่ค วามโชคดี มี อํ า นาจเข้ ม แข็ ง เสริ ม กํ า ลัง ใจให้ แ ก่ ก องทัพ ของท่า น
ชือเสียงในการนําทัพสู้ศกึ ของท่านจึงเป็ นตํานานมาจนทุกวันนี
รับประทานอาหารกลางวันโรงแรม ณ ทีพัก

คํา

จากนัน ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง ชมเมืองถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้ อป
ปิ งที Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้ าแบรนด์เนมชือดังต่างๆ ระดับโลกกว่า
700 ร้ านค้ า อาทิ เช่น Armani,
Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole
ฯลฯ ห้ างขายของเด็กเล่น Toy r'us
ร้ านช้ อปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ที DFS Galleria
*รับประทานอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย*
เดินทางเข้ าสู่ทีพัก ...................... หรือเทียบเท่ า

วันที 3
เช้ า

เดินทางกลับกรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้ าโรงแรม ณ ทีพัก
ได้ เวลาอันสมควร พร้ อมกันทีจุดนัดพบ เดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ ไลน์ เทียวบินที ..........
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

***********************************************************
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต้ องการ
ให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี

2.1
2.2
2.3

ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทังหมด
ทังหมดทังนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้ องการันตีมดั จําหรื อซือขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นสํี าหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์ นเป็
ี นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ ในการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ที มี นัก ท่องเทียวร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 15 ท่า น โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทาง
น้ อยกว่าทีทางบริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง
และอืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของ
ทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิใน
การปรับราคาค่าบริ การเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชือเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน

ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชิน
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที
โหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนือสัตว์ ไส้ กรอกฯ
เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

