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10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 

ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์และทปิคนขบัรถ 1,500.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 

ก าหนดเดนิทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2562 
วนัแรก         กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วดัโป่หลนิ (Polin Monastery)-หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)- 
         ซิตีเ้กท เอาท์เลต-ฮ่องกง                                                                                                  (อาหารกลางวนั) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์แปซิฟิค อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ยแ์ปซิฟิค (Cathay Pacific) เทีย่วบินที ่CX616 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.15 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง (นัง่กระเชา้นองปิง)  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออาํนวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที เพื่อมุ่งหนา้สู่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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“เกาะลนัเตา” ซ่ีงท่านจะไดด่ื้มดํ่ากบัเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอนังดงามของ “อ่าวตุง
ชุง” ท่ีอยูใ่กลก้บั “วนอุทยานแห่งชาติลนัเตาเหนือ” มีหมู่บา้นศิลปะชาวจีนท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมแห่งนองปิง 
พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ้ าทะเล พระใหญ่ หรือ
เรียกวา่ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณริมหน้าผา องค์พระหันพระ
พกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้องคพ์ระใหญ่ไดถู้กสร้างข้ึนโดยคณะสงฆแ์ห่งวดัโปหลิน   (วัดที่ 1) 
วัดโป่หลิน (Polin Monastery) เป็นวดัท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกบัองคพ์ระ ซ่ึงแลว้เสร็จและเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไป
กราบไหวเ้ม่ือปี พศ 2536 ซ่ึงใชเ้วลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10  ปีองค์พระทาํจากทองสัมฤทธ์ิหนกั 250 ตนั 
สูง 34 เมตร นัง่อยู่บนฐานกลีบบวั ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ดา้นซ้ายไวบ้นตกั พระเนตรจอ้งมองลงมา
เหมือนดงัว่ากาํลงัประทานพรให้แก่ผูท่ี้ไปกราบไหว ้หากตอ้งการสัมผสักบัองค์พระแบบใกล้ๆ ตอ้งเดินเทา้ข้ึน
บนัได 268 ขั้น ตลอดการเดินข้ึนบนัได เคา้จะมีจุดแวะพกัไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดา้นบนแลว้ เราจะเห็นวิวทิวทศัน์ของ
เกาะฮ่องกงไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริเวณใตฐ้านบวัมีห้องให้เขา้ไปชมได ้ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีนํ้ ามนับอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนท่ีสอง เป็นวงลอ้
พระพุทธธรรม มีบทสวดคมัภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนท่ีสาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดน้าํมาจากประเทศศรีลงักา 
ถา้เราสังเกตุใหดี้ตรงบริเวณฐานบวัแต่ละกลีบ จะมีการสลกัช่ือของเศรษฐีผูมี้จตัศรัทธา ร่วมบริจาคในการสร้างองค์
พระใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบวัแต่ละกลีบได ้ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการบริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 
1 ลา้นเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบั หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้
อิสระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บ
ความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ป
ป้ิง ณ ห้าง ซิตีเ้กท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนดด์งัทั้งหลาย ไม่วา่จะ
เป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลดราคามาก ถึง 70% 
**อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั Panda Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel / Ease Acces hotel / Royal View hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง นมัสการ เจ้าแม่กวนอมิ ณ อ่าวรีพลัส์เบย์-วคิตอเรีย พคี(Mid Level)-วดัหมันโหม๋ว (Man Mo Temple) 
      วดัหยวนหยวน-วดัทนิหัว-วดัเจ้าแม่กวนอมิฮองฮอม-ตลาดเลดีม้าร์เกต็                         (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า 
นาํท่านสู่ (วดัที ่2) วดัเจ้าแม่กวนอมิ (Kwun Yam Shrine)  ณ อ่าวรีพลัส์เบย ์ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงท่ีมา
เท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคืออีกดา้นหน่ึงของอ่าว ท่ีมีวดั ,พระพุทธรูป และ
เทพเจา้ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา เช่นพระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร 
เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา 
รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระให้ท่าน
สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั นาํท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิววิคทอเรียพีค(Med-Level) 
ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนาํท่านชม (วัดที่ 3) วัด
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หมันโหม๋ว (Man Mo Temple) เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกวดัหน่ึง ท่ีเป็นท่ีนิยมสักการะและขอพร ของคนฮ่องกงใน
เทศกาลสาํคญั จะมีคนฮ่องกงจาํนวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจา้ของวดัน้ี คนสร้างวดัคือ ถ่ามอาฉ่อย และ 
โหล่อาไกว เม่ือค.ศ. 1847 ตั้งอยู่บนถนน Hollywood Road ภายในวดัมีเทพเจา้ 2 องค์ คือ เทพเจา้หมัน่(หมัน่เชิง
ไตกวั้น) และ เทพเจา้โหมวไต (กวา้นไตกวั้น) เทพเจา้หมัน่ไตกวั้น จะมีปากกาอยู่ในกาํมือ ส่วนเทพเจา้โหมว
ไตกวั้น (กวา้นไตกวั้น)หรือ เทพเจา้กวนอู จะมีถือมีดอยูใ่นมือ วดัน้ีมีเร่ืองเล่าน่าสนใจอยูว่า่ คนฮ่องกงสมยัก่อนนั้น
จะไม่ชอบท่ีจะไปโรงพกั ฉะนั้นเม่ือเกิดเร่ืองอาชญากรรมข้ึนมาอยา่งเช่น ของหาย หรือมีขโมย แลว้ตอ้งการคน้หา
ความจริง คู่กรณีจะไปท่ีวดัน้ี จะเขา้มาสาบานต่อหนา้องคเ์ทพเจา้โม๋ไตหรือองคเ์ทพเจา้กวนอู โดยคนท่ีกลา้สาบาน
จะเป็นคนพูดจริง ส่วนคนท่ีไม่กลา้สาบานจะเป็นคนผิดหรือเป็นขโมย  แต่สมยัน้ีคงไม่มีแลว้ท่ีคนจะเขา้ไปดา้นใน
วดั เพื่อไปตดัสินคดีกนั ส่วนเทพเจา้หมัน่ไตกวั้น จะดูแลเก่ียวกบัเอกสาร และหนงัสือต่างๆ ฉะนั้นคนฮ่องกงจะพา
บุตรหลานไปกราบไหว ้และขอใหลู้กหลาน เรียนหนงัสือเก่ง สอบได ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
เดินทางสู่ (วัดที่ 4) วัดหยวนหยวน  (The Yuen Yuen Institute) เป็นวดัขนาดใหญ่บนพื้นท่ีกวา่ 40,000 ตาราง
เมตรแห่งน้ี เป็นวดัแห่งเดียวในฮ่องกงท่ีบูชาทั้งศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า และขงจ้ือ จุดเด่นอยูท่ี่วิหาร Great Temple of 
the Three Religions หรือ หอฟ้า ท่ีสร้างข้ึนดว้ยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟ้า Tian Tan ในปักก่ิง ภายในมีเทพเจา้และ
พระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ ขงจ้ือ และเต๋า และเทพเจา้ตามโหราศาสตร์ดวงจีนท่ีสัมพนัธ์กบัปีนกักษตัรหรือปิ
เกิด หรือท่ีเรารู้จกัในนามไทส่วยเอ๊ีย Tai Sui เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองดวงชะตาซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีเป็นท่ียอมรับนบัถือกนั
มากท่ีสุดของลทัธิเต๋า จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  (วัดที่ 5) วัดทินหัว (Tin Hua Temple) วดัแห่งน้ีถูกสร้างมาตั้งแต่
สมยัศตวรรษท่ี 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) เป็นชาวฮกเก้ียน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลกัท่ีประเทศ
ฮ่องกง หมู่บา้นของพวกเขาไม่มีแลว้ ปัจจุบนักลายเป็นท่ีตั้งของสนามบินเก่าฮ่องกง Kai Tak Airport ครอบครัว
ตระกูลไท่ มกัชอบเดินทางไป Causeway Bay และอยูม่าวนัหน่ึง มีคนในตระกูลไท่พบเจอองคเ์จา้แม่ทบัทิมอยูใ่น
กอ้นหิน ท่ีใกลช้ายฝ่ัง หลงัจากนั้นพวกเขาไดต้ั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลงัศาลแห่งน้ีกลบั
เป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล ประชาชนจึงไดร่้วมใจ
กนับริจาคและสร้างวดัTin Hau ข้ึนมา จากนั้นนาํท่านนาํท่านไปไหวเ้จา้ (วัดที่ 6) วัดแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im 
Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่ง
ความเมตตา จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเลดีม้าร์เก็ต ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง เลด้ีส์ 
มาร์เก็ตเป็นจุดหมายท่ีทุกคนตอ้งไปเยือนสําหรับคนรักแฟชัน่ และของแต่งบา้นเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ 
ท่ีตั้งกระจุกรวมตวักนัจนเกิดเป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศสนุกสนานน้ี เลด้ีส์ มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางแจง้ท่ีถือว่ามี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกงค่ะ โดยเปรียบเทียบกบัไทยแลว้ก็เหมือน จตุจกัร สําเพง็ หรือประตูนํ้ าบา้นเราน่ีละค่ะ 
เหตุผลท่ีตลาดแห่งน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีรักในแฟชัน่ เพราะท่ีน่ีมีทั้ง กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้, เคร่ืองประดบั, 
เคร่ืองสําอาง, ของตกแต่งบา้น, ของเล่น ฯลฯ ค่ะ มีร้านคา้ทั้งส้ินมากกวา่ 100 ร้านคา้ ระยะทางของตลาดแห่งน้ี
โดยรวมแลว้ยาวกวา่ 1 กิโลเมตร 
*อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Panda Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel / Ease Acces hotel / Royal View hotel หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม วดัหวงัต้าเซียน-วดัฉีหลนิ-Jewelry Factory ศูนย์หยกและสมุนไพร-วดักงัหัน-อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน- 
  ฮ่องกง-กรุงเทพฯ                                                                           (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า 
จากนั้นนาํท่านนมสัการ (วัดที่ 7) วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความ
งดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุด
ของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสักการะเพื่อขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็น
จาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพร หลงัจากนั้น (วัดที่ 8) วัดฉี
หลิน หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “สํานกัชี” สถานท่ีเงียบสงบ ใจกลางเมือง เชิญท่านนมสัการพระโพธิสัตวแ์ละเหล่า
เทพยดาสําคญัต่างๆ เช่น เทพเจา้กวนอู เทพเจา้เห้งเจีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวดั สมยั
ราชวงศถ์งั สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบในเร่ืองของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่านจะไดพ้บกบัความชาํนาญท่ีตอ้งยกน้ิว
ใหใ้นการก่อสร้างโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือ
หยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกงนาํท่านสู่ (วัดที่9) วัดแชกง หรือ วัด
กังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็น
อนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้อง
จีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ทาํใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละ
ขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะได้
หมุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคน
ท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4
ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสินค้า Tsim Sha Tsui หรือ 
ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบ
รนด์ดงักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมี ช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก จากนั้นได้
เวลาสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

18.35  น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX613 
20.35 น.  ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

********************* 
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ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน”  
ชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรับต่างชาติ 

และลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาเองบริษทัทวัร์สามารถแนะน าการย่ืนวซ่ีาได้ 

ส าหรับเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี เกบ็ 5,000บาท/ท่าน 

 

โปรแกรม ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วดั 3 วนั 2 คืน CX 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

01-03 มี.ค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX703/20.00-22.10 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

08-10 มี.ค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX617/21.35-23.40 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

15-17 มี.ค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00-23.55 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

22-24 มี.ค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00-23.55 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

29-31 มี.ค. 62 
CX700/08.25-12.10 
CX709/22.00-23.55 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

05-07 เม.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

19,900.- 19,900.- 18,900.- 4,500.- 
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12-14 เม.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX617/21.35-23.30 

26,900.- 26,900.- 25,900.- 4,500.- 

25-27 เม.ย. 62 
CX700/08.15-12.10 
CX613/18.35-20.35 

17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

03-05 พ.ค. 62 
CX616/06.35-10.25 

CX709/22.25-00.15+1 
18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500.- 

04-06 พ.ค. 62 
CX700/08.15-12.10 
CX617/21.35-23.30 

18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500.- 

24-26 พ.ค. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 

07-09 มิ.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 

21-23 มิ.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 
CX703/19.50-21.45 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 

28-30 มิ.ย. 62 
CX616/06.35-10.25 

CX709/22.25-00.20+1 
16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 
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อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

5. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

6. ค่าทปิไกด์และทปิคนขับรถ 1,500.-บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัร์ 
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เง่ือนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมสาํเนาพาสปอร์ต 

2. กรุณาช าระมัดจ า 10,000บาท เพ่ือยืนยันการเดินทางของท่าน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และชาํระเงินส่วนท่ีเหลือก่อน
ออกเดินทาง 15 วนัทาํการ 
หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทาง
สายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบินและ

ตวัแทนต่างประเทศ 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

4.5บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ี

บริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้ง

นาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่

ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

    **สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

จาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ 
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 
เนียมในการมดัจาํตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั 
ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็น
กรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 



HKG 9 TEMPLE 3D2N CX 

11 
 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสําหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 


