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 บินเชา้ กลบัค า่ เที่ยว 3 วนัเตม็ 

 น าเที่ยวโดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญดา้นพิธีทางศาสนา 

 นมสัการ 9 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของเกาะฮ่องกง 

 พระใหญ่ลนัเตา , เจา้แม่ทบัทิม วดัเทียนโห่ว วดัหยวนหยวน, รพีลัเบย ์ , วดัเจา้พ่อกวนอู 

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

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้ เกทเอาทเ์ลทต ์,   K11, โอ

เช่ียน เทอรมิ์นอล 
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ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

เดือน มิ.ย.60 

2-4 /9-11/16-18/22-24/23-25/ 

30มิ.ย.-2 ก.ค.60 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 

เดือน ก.ค.60 

27-29 ก.ค.60 
17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 

เดือน ส.ค.60 

3-5 /17-19/24-26/31 ส.ค.-2 ก.ย.60 
17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 

วนัอาสาฬหบูชา 8-10 ก.ค.60 

วนัแม่แหง่ชาติ 10-12 ส.ค.60 
20,900.- 20,900.- 19,900.- 5,000.- 

**กรุณาดูไฟลทบิ์นแต่ละวนัที่ตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังตา้เซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี  - อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน

   (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

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

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

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

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ซ่ึงเป็นวดั

ลทัธิเต๋าท่ีส าคญัท่ีสุดของฮ่องกง มีผูศ้รทัธามากมายสนใจเส่ียงเซียมซีท านายโดยเขยา่กระบอก

ไมไ้ผ่จนกว่าแท่งไมไ้ผ่ท่ีติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหน่ึง ซ่ึงตัวเลขเหล่าน้ันจะมีค า

ท านายไขขอ้ขอ้งใจในส่ิงท่ีตั้งค าถาม บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพ

เจา้ต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และตกแต่งพ้ืนท่ีโดยรอบวดัดว้ยรูปแบบการจดัสวนจีนแบบดั้งเดิม 

จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได้
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และการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืน

ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

มหายาน และสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเร่ิม

ก่อสรา้งขึ้ นในปี 1934 และก่อนจะไดร้บัการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศถ์งั (ค.ศ 618–

907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวท่ีใหค้วามสงบแก่ดวง

วิญญาณ นอกจากน้ี ส านักชีแห่งน้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปป้ันทอง 

ดินเหนียว และไมเ้ป็นตวัแทนของส่่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตัวป์ระกอบไป

ดว้ยวิหารอยูร่ายรอบ 13 หลงั จุดเด่นในการสรา้งส านักชีท่ีน่ี คือ สรา้งโดยไม่ใชต้ะปูซกัตวัเดียว

ดา้นในของท่ีน่ีมีความสงบเงียบ สวยงามใหเ้ดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ตน้บอนไซตัดแต่ง

สวยงาม บริเวณวิหารท่ีสามารถมานัง่สมาธิ อ่านหนังสือได ้สวนหินท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ 

และก็เจดียท์องค า ส านักชีน้ีเปิดทุกวนั ยกเวน้วนัพุธจากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจ

กลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ี

มี ชื่ อ เสี ยงจากทั ่ว ทุ ก มุม โลก อาทิ  MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

พกัที่ Panda Hotel หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง รีพัลเบย-์วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom)- เจา้แม่ทบัทิม วัด

เทียนโห่ว - วดัหยวนหยวน– วดัเจา้พ่อกวนอู –Symphony of Light        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากน้ันน าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซ่ึงไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง   จากน้ันน าท่าน

สกัการะ  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียง

แห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปัก

รักษา วัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวดัเก่าแก่

ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็น

วดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั  ถา้ใครท่ี

ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมากท่ีพิเศษกว่าน้ันนอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอ

ซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย  ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริ

มงคลในเทศกาลปีใหม่  ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณส์ าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอ



(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วดั 3 วนั 2 คืน(CX) JUN - AUG.17 ราคาเร่ิมตน้17900.- อพัเดท 17 MAY.17 

 

พร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจา้แม่

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะ

เขียนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถ้าหากเราประสพความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อย

กลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกันมาก

ขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอซองแดงจาก

เจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณ์เซ่นไหว ้จากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง 

(ในกรณีท่ีทางวดัไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้น่ืองจากไม่ไดอ้ยูใ่นหน้าเทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัร

ตามฐานะและศรทัธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหน้า   จากน้ัน

น าท่านเดินทางไปไหวเ้จา้แม่ทับทิม ซ่ึงว่ากันว่าท่านเป็นเทพีแห่งทอ้งทะเล ท่ีวัดเทียนโห่ว 

(Tin Hua Temple) วดัแห่งน้ีถูกสรา้งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) 

ซ่ึงเป็นชาวฮกเก้ียน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลกัท่ีฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบ

เจอองคเ์จา้แม่ทับทิมอยู่ในกอ้นหิน ท่ีใกลช้ายฝั่ง หลงัจากน้ันพวกเขาไดต้ั้งศาลเล็กๆ เพ่ือเป็น

การสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งน้ีกลับเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง 

ไดเ้ขา้มาเพื่อสกัการะขอพรก่อนออกทะเล จากน้ันประชาชนจึงไดร้่วมใจกนับริจาคและ สรา้งวดั

Tin Hau ขึ้ นดว้ยความเชื่อว่าจะช่วยคุม้ครองการเดินทางใหป้ลอดภยั จะปกป้องชาวประมงให้

รอดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล คนฮ่องกงนิยมจุดธูปวนเพ่ือปัดเป่าความโชครา้ย

ต่างๆใหห้มดไป เหมาะส าหรบัคนปีชงเพ่ือมาแกเ้คล็ดกนั จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั  วัด

หยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวดัท่ีแปลกจากวดัอ่ืนๆ ในฮ่องกง เพราะท่ีวดัแห่งน้ี

สามารถขอพรและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลทัธิเต๋า, ลทัธิขงจื๊ อ ซ่ึง

เป็น 1 ศาสนา 2 ลทัธิท่ีอยูใ่นวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพันๆ ปี   วดัน้ีสรา้งอยู่บนเนินเขาตาม

หลกัฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาท าพิธีแกช้ง

หรือฝากดวงชะตาท่ีวดัน้ี โดยใหเ้ทพเจา้ไทส้่วนเอ๊ียะซ่ึงคือเทพเจา้ท่ีคอยคุม้ครองดูแลดวงชะตา

ของมนุษยช์่วยปกปักรกัษาคุม้ครอง เพราะทางวดัมีเทพเจา้ไทส้่วยเอ๊ียะครบทั้ง 60 องคพ์รอ้มปี

เกิดก ากบัไวเ้พื่อความสะดวกกบัผูม้าบูชา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี่ ท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่าน

สามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซ้ือ หยก ที่มีชื่อเสียง จากน้ันน าท่านไปไหว้

เจา้พ่อกวนอู  (Kuan Au Temple)ท่านเจา้พ่อกวนอูเป็นสญัลักษณ์ของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียว

องอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่

เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท่้านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรง

ขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณด์ว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดนั้น่เอง  

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

ค า่คืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการ

แสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่าง ๆ 

ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึง

เพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของ

ฮ่องกง  

พกัที่ Panda Hotel หรอืเทียบเท่าหรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม พระใหญ่ลนัเตา- ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท– กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบติม่ซ า 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา น าท่านข้ึนและลงนมัสการพระใหญ่ลันเตาโดยรถโคช๊ของ

อุทยาน โดยใชเ้วลาประมาณ 45 นาที / ขา  จากน้ันน าท่าน ชมหมู่บา้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิต

ความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ี

ระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมี

ขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะ

ลนัเตา จากน้ันน าท่านนมสัการ พระโพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัร

โพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 

3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและ

โบสถเ์พิ่มข้ึนท าใหปั้จจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก 

**เนือ่งจากกระเชา้นองปิง ประกาศปิดซอ่มแซม 

ตัง้แตว่ันที ่9 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

ทางบรษัิทจะน าคณะขึน้ไปสกัการะพระใหญล่ันเตาทางรถโคช้แทน** 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

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

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

17.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX703 

19.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแต่ละวนัที่รบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

***ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 



(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วดั 3 วนั 2 คืน(CX) JUN - AUG.17 ราคาเร่ิมตน้17900.- อพัเดท 17 MAY.17 

 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

**รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงีวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง— 

 

โปรแกรม :  ฮ่องกง อิ่มบุญ 9 วดั  3 วนั 2 คืน  (CX) 

ก าหนดการ

เดินทาง 

ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

2-4 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

9-11 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

16-18 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

22-24 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

23-25 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

30มิ.ย.-2 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
16,900 16,900 15,900 5,000 

8-10 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

27-29 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

3-5 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

10-12 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
20,900 20,900 19,900 4,000 

17-19 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
17,900 17,900 16,900 5,000 



(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วดั 3 วนั 2 คืน(CX) JUN - AUG.17 ราคาเร่ิมตน้17900.- อพัเดท 17 MAY.17 

 

24-26 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

31 ส.ค.-2 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(17.05-19.00) 
17,900 17,900 16,900 5,000 

      

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ ประเทศจีนทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, นวดฝ่าเทา้, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้น

หยก,รา้นจิวเวอรร์ี่ ,รา้นผีซิว ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับ

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ 

ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

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

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

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

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

อยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 120 HKD ต่อลกูคา้ 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

เง่ือนไขการจอง    1. มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง 

พรอ้มส่ง สลิปหลกัฐานการโอนเงินและส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 

**ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำง** 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  
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การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าจะกรณีใดๆ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จไูห ่ข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

 


