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 บินเชา้ กลบัคํา่ เท่ียว 3 วนัเตม็ 

 นาํเท่ียวโดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้าํนาญดา้นพิธีทางศาสนา 

 นมสัการ 9 ส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ของเกาะฮ่องกง 

 พระใหญ่ลนัเตา , เจา้แม่ทบัทิม วดัเทียนโห่ว วดัหยวนหยวน, รีพลัเบย ์ , วดัเจา้พ่อกวนอู 

หมานโหม๋ , วดัแชกุงหมิว , วดัหวงัตา้เซียน , วดันางชี , วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom) 

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ณ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้ เกทเอาทเ์ลทต ์,   K11, โอ

เช่ียน เทอรมิ์นอล 

 

 



 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

21-23 เมษายน 2561 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 

28-30 เมษายน 2561 20,900.- 20,900.- 19,900.- 5,500.- 

04-06/05-07/11-13/18-20 พฤษภาคม/

31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 
17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

1-3/15-17/22-24 มิถุนายน / 

29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 
17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

**รายละเอียดไฟลทบิ์นแตล่ะวนัท่ีรบกวนดตูามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทจ้นเป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจาํ 

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง-- 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลนัเตา – กระเชา้นองปิง 360 องศา-ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท 

   (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส ์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจค นเขา้เมืองแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้

นองปิง  เพ่ือสมัผสัประสบการณอ์นัน่าต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทศัน์หมูเ่กาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูง

แบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหต ุใน

กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรบัปรุงหรือสภาวะอากาศไ ม่

เอ้ืออาํนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม หมู่บา้นนองปิง  ท่ีจาํลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก นําท่านนมั สการ พระใหญ่

ลนัเตา  เป็นพระพุทธรูปนัง่ทาํจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน้ําหนัก 

202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากน้ันนําท่านนมสัการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึ งสรา้งข้ึนใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค .ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถเ์พ่ิมข้ึนทาํใหปั้จจุบนัมี

พระภิกษุเดินทางมาจาํวดักนัเป็นจาํนวนมาก  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่   City gate Outlet  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 

สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท้่านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ   (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง       วดัหยวนหยวน - วดัแชกุงหมิว-  วดัหวงัตา้เซียน – วดันางชี  - วดัเจา้แม่กวนอิม  (Hung 

Hom)-เจา้แม่ทบัทิมวดัเทียนโห่ว–Symphony of Light (DS/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซาํ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั  วดัหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวดัท่ีแปลกจาก

วดัอ่ืนๆ ในฮ่องกง เพราะท่ีวดัแห่งน้ีสามารถขอพรและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากศาสนาพุทธ (นิกาย

มหายาน), ลทัธิเต๋า, ลทัธิขงจื๊ อ ซ่ึงเป็น 1 ศาสนา 2 ลทัธิท่ีอยูใ่นวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพนัๆ 

ปี   วดัน้ีสรา้งอยูบ่นเนินเขาตามหลกัฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึง

ชาวไทยเรานิยมมาทาํพิธีแกช้งหรือฝากดวงชะตาท่ีวดัน้ี โดยใหเ้ทพเจา้ไทส้่วนเอ๊ียะซ่ึงคือเทพ

เจา้ท่ีคอยคุม้ครองดูแลดวงชะตาของมนุษยช์่วยปกปักรกัษา คุม้ครอง เพราะทางวดัมีเทพเจา้ไท้

ส่วยเอ๊ียะครบทั้ง 60 องคพ์รอ้มปีเกิดกาํกบัไวเ้พ่ือความสะดวกกบัผูม้าบูชา  จากน้ันทาํท่าน

เดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้งตามความ

เช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีไดแ้ละการเร่ิมตน้

ปีใหม ่หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจ

เงินทองว่ิงฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม    จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน  ซ่ึงเป็นวดัลทัธิ

เต๋าท่ีสาํคญัท่ีสุดของฮ่องกง มีผูศ้รทัธามากมายสนใจเส่ียงเซียมซีทาํนายโดยเขยา่กระบอกไมไ้ผ่

จนกวา่แท่งไมไ้ผ่ท่ีติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหน่ึง ซ่ึงตวัเลขเหล่าน้ันจะมีคาํทาํนาย

ไขขอ้ขอ้งใจในส่ิงท่ีตั้งคาํถาม บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้



 

ต่างๆ ตั้งอยูห่ลายจุด และตกแต่งพ้ืนท่ีโดยรอบวดัดว้ยรูปแบบการจดัสวนจีนแบบดั้งเดิมจากน้ัน

นําท่านเดินทางสู่ สาํนกัชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สาํนักชีแห่งน้ีเป็นสาํนักชีในนิกาย

มหายาน และสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศิลปะจีนสมยัราชวงศถ์งัโดยเร่ิม

กอ่สรา้งข้ึนในปี 1934 และกอ่นจะไดร้บัการบูรณะใหมใ่นรูปแบ บของราชวงศถ์งั (ค.ศ 618–

907) ในปี 1990 ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบวัท่ีใหค้วามสงบแกด่วง

วิญญาณ นอกจากน้ี สาํนักชีแห่งน้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปป้ันทอง 

ดินเหนียว และไมเ้ป็นตวัแทนของส่่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตัว์ ประกอบไป

ดว้ยวิหารอยูร่ายรอบ 13 หลงั จุดเด่นในการสรา้งสาํนักชีท่ีน่ี คือ สรา้งโดยไมใ่ชต้ะปูซกัตวัเดียว

ดา้นในของท่ีน่ีมีความสงบเงียบ สวยงามใหเ้ดินชม เช่น สระบวัขนาดใหญ่ ตน้บอนไซตดัแต่ง

สวยงาม บริเวณวิหารท่ีสามารถมานัง่สมาธิ อ่านหนังสือได ้สวนหินท่ีสวยงามเป็นธ รรมชาติ 

และก็เจดียท์องคาํ สาํนักชีน้ีเปิดทุกวนั ยกเวน้วนัพุธ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านชม โรงงาน  จวิเวอรร์ี่  ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่าน

สามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซ้ือ หยก ที่มีช่ือเสียง  

จากน้ันนําท่านสกัการะ  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่

กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วย

คุม้ครองและปกปักรกัษา วดัเจา้แมก่วนอิมท่ี Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  

Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค .ศ. 1873  ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กท่ีไมไ่ด้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอ

พรกนัแน่นวดั  ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแมน่มากท่ีพิเศษกวา่น้ันนอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย  ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน

เทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ ซ่ึงทางวดัจะจาํหน่ายอุปกรณส์าํหรบัเซ่น

ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือ

กระถางธูปหน้าองคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซ่ึ้งภายในซอง

จะมีจาํนวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความสาํเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปทาํบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเท่ียวไป

สกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้ง

ปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควร

เตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดัไมไ่ดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้น่ืองจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหน้า

เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรทัธา เขียนจาํนวนเงิ นท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุล

เงินยิ่งดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความสาํเร็จตามท่ีมุง่หวงัค่อยกลบัมาทาํบุญ

ท่ีน่ีในโอกาสหน้า   จากน้ันนําท่านเดินทางไป ไหวเ้จา้แม่ทบัทิม  ซ่ึงวา่กนัวา่ท่านเป็นเทพีแห่ง

ทอ้งทะเล ท่ีวดัเทียนโห่ว (Tin Hua Temple) วดัแห่งน้ีถูกสรา้งมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 โดย

ตระกูลไท่ (Tai Family) ซ่ึงเป็นชาวฮกเกี้ ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลกัท่ีฮ่องกง 



 

ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบเจอองคเ์จา้แมท่บัทิมอยูใ่นกอ้นหิน ท่ีใกลช้ายฝัง่ หลงัจากน้ันพวก

เขาไดต้ั้งศาลเล็กๆ เพ่ือเป็นการสกัการะ ต่อมาในภา ยหลงัศาลแห่งน้ีกลบัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่ง

มากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพ่ือสกัการะขอพรกอ่นออกทะเล จากน้ันประชาชนจึงได้

ร่วมใจกนับริจาคและ สรา้งวดั Tin Hau ข้ึนดว้ยความเช่ือวา่จะช่วยคุม้ครองการเดินทางให้

ปลอดภยั จะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจุด

ธูปวนเพ่ือปัดเป่าความโชครา้ยต่างๆใหห้มดไป เหมาะสาํหรบัคนปีชงเพ่ือมาแกเ้คล็ดกนั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ของทุก

คํา่คืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตา ท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการ

แสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่าง ๆ 

ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึง

เพียงกดสวิตชก์็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของ

ฮ่องกง  

พกัท่ี Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม       รีพลัเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วดัเจา้พ่อกวนอู  – อิสระชอ้ปป้ิงถนนาธาน – 

กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบติม่ซาํ 

จากน้ันนําท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย์  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาสกัการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แมก่วนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป  

จากน้ันนําท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆซ่ึงไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง  จากน้ันนําท่านไปไหว้

เจา้พ่อกวนอู  (Man Mo Temple)ท่านเจา้พอ่กวนอูเป็นสญัลกัษณข์องความเขม้แข็งเด็ดเด่ียว

องอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่

เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพลํ้าแกฝ่่ายตรง

ขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณด์ว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดนั้น่เอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน  หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

TOY’R US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั) 



 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 

**รายละเอียดไฟลทบิ์นแตล่ะวนัท่ีรบกวนดตูามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

**รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั** 

 

กาํหนดการเดินทาง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ ่ เด็ก 

เสรมิเตยีง 

เด็ก 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

21-23 เม.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

28-30 เม.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
20,900 20,900 19,900 5,500 

04-06 พ.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

05-07 พ.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

11-13 พ.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

18-20 พ.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

31 พ.ค.-02 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

1-3 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

15-17 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

22-24 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

 



 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนาม

ของรา้นรฐับาล  คือ รา้นหยก ,รา้นจวิเวอรร์ี่  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์  ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียน

ใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมใชเ้วลารา้นประมาณ 45-90 นาที  

ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ  ทั้งส้ิน ในกรณีทีท่า่นไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาล

ตามทีร่ายการกาํหนดไว ้ทางบรษิัทใครข่อเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรบัขึ้ น ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559) 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ีย่อม

อยู่ ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนัก เกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย + ไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 1,000 บาท  ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง  

  (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

 

เงื่อนไขการจอง    1. มดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีทาํการจองเท่าน้ัน 

พรอ้มส่ง สลิปหลกัฐานการโอนเงินและสาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

**ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง** 

         2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน

เงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่   นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่าน้ันเมื่อทาํการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในย่านเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **สาํคญั!! บริษัท ทาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 


