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รหสัโปรแกรม : 12195 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บินเชา้ กลบัค า่ เที่ยว 3 วนัเต็ม 

 นมสัการ 9 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของเกาะฮ่องกง 

 พระใหญล่นัเตา , เจา้แม่ทบัทิม วดัเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพลัเบย ์ , วดัเจา้พ่อกวนอู 

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

 ชอ้ปป้ิงแบบจใุจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิต้ีเกทเอาทเ์ลทต ์,   K11, โอ

เช่ียน เทอรมิ์นอล 

  

ก าหนดการเดินทาง ไฟลทบิ์น ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

15-17 ก.พ.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

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

22-24 ก.พ.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

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

23-25 ก.พ.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

1-3 มี.ค.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

2-4 มี.ค.62 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

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

8-10 มี.ค.62 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

9-11 มี.ค.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 
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15-17 มี.ค.62 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

16-18 มี.ค.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

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

22-24  มี.ค.62 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

23-25 มี.ค.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

29-31 มี.ค.62 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

30 มี.ค.-1 เม.ย.62 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

6-8 เมษายน 2562 

วนัหยุดจกัรี 

ขาไป    CX616(06.35-10.25) 

ขากลบั  CX613(18.35-20.35) 
20,900 20,900 19,900 5,500 

19-21 เมษายน 2562 
ขาไป    CX616(06.35-10.25) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.50) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

26-28 เมษายน 2562 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านโปรแกรม และ เงือ่นไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทจ้นเป็นที่พอใจแลว้

จงึวางมัดจ  า เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง— 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญล่นัเตา – กระเชา้นองปิง 360 องศา-ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกท 

   (-/L/-) 

05.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าที่ อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.20 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700 

(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  เน่ืองจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

12.10 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ

ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ข้ึนกระเช้า

นองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่าต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูง

แบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ใน

กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่

เอ้ืออ านวย ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

จากน้ันน าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นนองปิง ที่จ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้ าชา รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก 

http://bit.ly/2NMk5YE
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202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะลันเตา จากน้ันน าท่านนมสัการ พระ

โพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซึ่งสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

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

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท้่านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ย่างจุใจ   (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พกัที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง       วดัหยวนหยวน -วดัแชกุงหมิว- วัดหวังตา้เซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-รา้นหยก - 

วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom)-เจา้แม่ทบัทิมวดัเทียนโหว่–Symphony of Light (DS/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง  วดัหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวดัที่แปลกจาก

วดัอื่นๆ ในฮ่องกง เพราะที่วดัแห่งน้ีสามารถขอพรและบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจากศาสนาพุทธ (นิกาย

มหายาน), ลัทธิเต๋า, ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเป็น 1 ศาสนา 2 ลัทธิที่อยู่ในวถึิชีวติของชาวจนีมาเป็นพนัๆ 

ปี   วดัน้ีสรา้งอยู่บนเนินเขาตามหลักฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญ่ที่สวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึง

ชาวไทยเรานิยมมาท าพิธีแกช้งหรือฝากดวงชะตาที่วดัน้ี โดยใหเ้ทพเจา้ไทส่้วนเอี๊ ยะซึ่งคือเทพ

เจา้ที่คอยคุม้ครองดูแลดวงชะตาของมนุษย์ช่วยปกปักรกัษาคุม้ครอง เพราะทางวดัมเีทพเจา้ไท้

ส่วยเอี๊ ยะครบทั้ง 60 องค์พรอ้มปีเกิดก ากับไวเ้พ่ือความสะดวกกับผูม้าบูชา  จากน้ันท าท่าน

เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้งตามความ

เชื่อที่วา่ การหมุนกงัหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวติพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีไดแ้ละการเริ่มตน้

ปีใหม่ หลังวนัตรุษจนี จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดที่น่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวติราบรื่นลอ้ลมและธุรกิจ

เงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม    จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ซึ่งเป็นวดัลัทธิ

เต๋าที่ส าคญัที่สุดของฮ่องกง มีผูศ้รทัธามากมายสนใจเส่ียงเซียมซีท านายโดยเขย่ากระบอกไมไ้ผ่

จนกวา่แท่งไมไ้ผ่ที่ติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหน่ึง ซึ่งตัวเลขเหล่าน้ันจะมีค าท านาย

ไขขอ้ขอ้งใจในส่ิงที่ตั้งค าถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจา้

ต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพ้ืนที่โดยรอบวดัดว้ยรูปแบบการจดัสวนจนีแบบดั้งเดิมจากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ ส านักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) ส านักชีแห่งน้ีเป็นส านักชีในนิกาย

มหายาน และสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเริ่ม

ก่อสรา้งขึ้ นในปี 1934 และก่อนจะไดร้ับการบูรณะใหมใ่นรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–

907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวง

วญิญาณ นอกจากน้ี ส านักชีแห่งน้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปป้ันทอง 
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ดินเหนียว และไมเ้ป็นตัวแทนของส่่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตวป์ระกอบไป

ดว้ยวหิารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นในการสรา้งส านักชีที่น่ี คือ สรา้งโดยไมใ่ชต้ะปูซกัตวัเดียว

ดา้นในของที่น่ีมีความสงบเงียบ สวยงามใหเ้ดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ตน้บอนไซตัดแต่ง

สวยงาม บริเวณวิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อ่านหนังสือได ้สวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติ 

และก็เจดียท์องค า ส านักชีน้ีเปิดทุกวนั ยกเวน้วนัพุธ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่าน

สามารถหาซื้ อไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มชีื่อเสียง  

จากน้ันน าท่านสักการะ  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่

กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วย

คุ้มครองและปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่  Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  

Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กที่ไม่ได้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนัจะมคีนมาบูชาขอ

พรกันแน่นวัด  ถ้าใครที่ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่ น่ีแม่นมากที่พิเศษกว่าน้ันนอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน

เทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ่งทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่น

ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือ

กระถางธูปหน้าองคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซ้ึ่งภายในซอง

จะมีจ านวนเงินที่ทางวดัจะเขียนไวม้ากน้อยแล้วแต่โชคถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไป

สกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มเีวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทั้ง

ปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกัน โดยซื้ ออุปกรณ์เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควร

เตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้ห้เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในหน้า

เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุล

เงินยิ่งดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกัน ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุ่งหวงัค่อยกลับมาท าบุญ

ที่น่ีในโอกาสหน้า   จากน้ันน าท่านเดินทางไปไหวเ้จา้แม่ทบัทิม ซึ่งว่ากันวา่ท่านเป็นเทพีแห่ง

ทอ้งทะเล ที่ วัดเทียนโห่ว (Tin Hua Temple) วัดแห่งน้ีถูกสรา้งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 

โดยตระกูลไท่ (Tai Family) ซึ่งเป็นชาวฮกเกี้ ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่

ฮ่องกง ต่อมามคีนในตระกูลไท่พบเจอองค์เจา้แมท่บัทิมอยู่ในกอ้นหิน ที่ใกลช้ายฝัง่ หลังจากน้ัน

พวกเขาไดต้ั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งน้ีกลับเป็นที่นิยมเป็น

อย่างมากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพ่ือสกัการะขอพรก่อนออกทะเล จากน้ันประชาชนจึง

ไดร้่วมใจกันบริจาคและ สรา้งวดัTin Hau ขึ้ นดว้ยความเชื่อว่าจะช่วยคุม้ครองการเดินทางให้

ปลอดภยั จะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจุด

ธูปวนเพ่ือปัดเป่าความโชครา้ยต่างๆใหห้มดไป เหมาะส าหรบัคนปีชงเพื่อมาแกเ้คล็ดกนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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จากน้ันน าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ของทุก

ค า่คืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดร้ับการบันทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการ

แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ้าส าคัญต่าง ๆ 

ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ่ง

เพียงกดสวติชก์็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของ

ฮ่องกง  

พกัที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม       รีพัลเบย-์วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจา้พ่อกวนอู – อิสระช้อปป้ิงถนนาธาน– 

กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบต่ิมซ า 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แมก่วนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกันว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากน้ันน าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กบัววิทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งไดส้รา้งตามหลักฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง  จากน้ันน าท่านไปไหว้

เจา้พ่อกวนอู  (Man Mo Temple)ท่านเจา้พ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเขม้แข็งเด็ดเดี่ยว

องอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่

เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรง

ขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซื่อสตัยห์รือบริวารที่ไวใ้จไดนั้น่เอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงที่ 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ที่มีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

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

(อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน *** 

**รายละเอียดไฟลทบิ์นแตล่ะวนัท่ีรบกวนดตูามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

**รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 
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ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนาม

ของรา้นรัฐบาล คือ รา้นหยก,รา้นจิวเวอรร์ี่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน

ใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมใชเ้วลารา้นประมาณ 45-90 นาที  

ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีท่ีท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรัฐบาล

ตามท่ีรายการก าหนดไว ้ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

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

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

4. คา่อาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัสง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่ม

อยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + หวัหนา้ทวัรไ์ทย และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กและเด็กINF.

เก็บเทา่ผูใ้หญ)่ 

เงื่อนไขการจอง    1. ช าระมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากท าการจอง 

พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั  

การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ กรุ๊ปเหมาสว่นตวั และกรุ๊ปท่ีแจ้งคอน
เฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไมส่ามารถท าการคืนเงินคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ในกรณีใดใดสิน้ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
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10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ชื่อเป็นชายแต่รา่งกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยู่กบัการ

พิจารณาของเจา้หน้าที่เท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 


