
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรฮ่์องกง - ไหวพ้ระ 9 วดั (3 วนั 2 คืน) 

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กิโลกรมั 

พเิศษ!!! บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

สกัการะขอพร 9 สิง่ศกัดิ์ สิทธิประจ าเกาะฮ่องกง 

 เทพเจา้หมัน่ เทพเจา้โหมวไต ณ วดัหมนัโมว  

 ขอพรเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่ว ริมหาดรีพลสัเบย ์

 เจา้แม่กวนอิม KWUN YUM TEMPLE 

 หมุนกงัหนัน าโชค ณ วดัแชกงหมิว 

 วดัหวงัตา้เซียน 

 วดัชีหลิน 

 วดัหยวน หยวน วดัแห่งพระศาสดาทั้งสาม 

 วดัทินหวั  

 นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน 

 ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวทีส่วยทีสุ่ดในฮ่องกง 
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 ชมการแสดงแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHTS 

 ชอ้ปป้ิง LADY MARKET, CITY GATE OUTLET ศูนยร์วมสินคา้มากมาย 

 ชอ๊ปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอรม์ินอล พบกบัสินคา้ราคาพเิศษ 

 พเิศษ!!!  เมนู ติ่มซ า ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว เท่ียวบิน 

    ::ราคาโปรโมชัน่!!!ไม่มรีาคาเด็ก::  

13 – 15 ต.ค. 60 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร. 9) 
17,900.- 4,500.- 

CX700 BKK-HKG 08.15-12.15 

CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 

21 – 23 ต.ค. 60  

(วนัปิยะมหาราช) 
17,900.- 4,500.- 

CX700 BKK-HKG 08.15-12.15 

CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1 

ราคาอ่ืนๆ 

เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 

ราคาจอยแลนด ์ท่านละ 10,900.- 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์M  

ของสายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบนิที่ CX700 สายการบนิ Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง *** 

12.15 น. ถงึ สนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงเรียบร้อย น าท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชงิหม่าสู่

ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดยอยู่ตดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดย

มาเกา๊อยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กโิลเมตร 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้ อที 1) 

ท่านเดนิทางสู่ ชายหาดน ้าตื้ น Repulse Bay พรอ้มนมสัการองค์เจา้แม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรปู, เทพเจ้า ต่างๆ 

ที่ตั้งประดษิฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพ่ือเป็นสริิมงคล จากนั้นน าท่านชม วดัหมนัโหม๋ว Man Mo Temple เป็นวัดที่ศักดิ์สทิธิ์อกีวัด

หนึ่ง ที่เป็นที่นิยมสกัการะและขอพร ของคนฮ่องกงในเทศกาลส าคญั จะมคีนฮ่องกงจ านวนมากเดนิทางมาสกัการะขอพรเทพ

เจ้าของวัดนี้  คนสร้างวัดคอื ถ่ามอาฉ่อย และ โหล่อาไกว เมื่อค.ศ. 1847 ตั้งอยู่บนถนน Hollywood Road ภายในวัดมเีทพเจ้า 2 

องค ์คอื เทพเจ้าหมั่น(หมั่นเชิงไตกวั้น) และ เทพเจ้าโหมวไต (กว้านไตกวั้น) เทพเจ้าหมั่นไตกวั้น จะมปีากกาอยู่ในก ามอื ส่วน

เทพเจ้าโหมวไตกวั้น (กว้านไตกวั้น)หรือ เทพเจ้ากวนอ ูจะมถีอืมดีอยู่ในมอื วัดนี้มเีรื่องเล่าน่าสนใจอยู่ว่า คนฮ่องกงสมยัก่อนนั้น

จะไม่ชอบที่จะไปโรงพัก ฉะนั้นเมื่อเกดิเรื่องอาชญากรรมขึ้นมาอย่างเช่น ของหาย หรือมขีโมย แล้วต้องการค้นหาความจริง 

คู่กรณจีะไปที่วัดนี้  จะเข้ามาสาบานต่อหน้าองคเ์ทพเจ้าโมไ๋ตหรือองคเ์ทพเจ้ากวนอ ูโดยคนที่กล้าสาบานจะเป็นคนพูดจริง ส่วนคน

ที่ไม่กล้าสาบานจะเป็นคนผดิหรือเป็นขโมย  แต่สมยันี้คงไม่มแีล้วที่คนจะเข้าไปด้านในวัด เพ่ือไปตดัสนิคดกีนั ส่วนเทพเจ้าหมั่น

ไตกวั้น จะดูแลเกี่ยวกบัเอกสาร และหนงัสอืต่างๆ ฉะนั้นคนฮ่องกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว้ และขอให้ลูกหลาน เรียนหนงัสอื

เก่ง สอบได้ เมื่อสมควรแก่เวลาออกเดนิทางไปชมววิสวย ๆ ของฮ่องกงที่ Mid-Level Victoria Peak ให้ท่านได้พักถ่ายรปู ที่จุด

ชมวิวที่สวยที่สดุสามารถเหน็วิวเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนได้ชัดเจน ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศอนัสดชื่นตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพ

ของตกึระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาท ิเซน็ทรัลพลาซ่า ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอื่นๆ อนัเป็นที่ตั้ง

ธรุกจิชั้นน าของฮ่องกงหลังจากนั้นให้ท่านอสิระพักผ่อนตามอธัยาศัยหรือ ช้อปป้ิงเลือกซื้อสนิค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน 

ณ แหล่งช้อปป้ิงของฮ่องกง ย่านจมิซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มนิอล สนุกสนานกบัการเลือกสนิค้าราคาพิเศษ อาทเิช่น เสื้อผ้า ,

วนัที ่1 :      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – REPULSE BAY – วดัหมนัโหมว – Victoria Paek – ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย –  

                โอเชี่ยนเทอรม์ินอล (-/L/D) 
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รองเท้า ,กระเป๋า ,เขด็ขดั,น า้หอม สนิค้าแบรนดช์ื่อดงัต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN 

TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บริการอาหารค า่ ณ.ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 2) 

    พกัท่ี Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือเทียบเทา้ ณ เมอืงฮ่องกง 

 

วนัที ่2 :     วดัเจา้แม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี ่– วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – วดันางชี – ชอ้ปป้ิงเลดี้ สม์าเก็ต       

                Symphony of Lights (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 3) 

น าท่านชม วดัเจา้แม่กวนอิม Hung Hom  หรือ Hung Hom Kwun Yum  Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแม้จะเป็นวัดขนาดเลก็แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอมิที่ชาวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถ้า

ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซเีขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก! ที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสกัการะขอพรแล้วยังมพิีธขีอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอมิ

อกีด้วย  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศริิมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณส์ าหรับ

เซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแล้วกใ็ห้น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จ้าแม่

กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมจี านวนเงนิที่ทางวัดจะเขยีนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค(ส่วน

ใหญ่จะเกนิล้านขึ้นไป) ถ้าหากเราประสพความส าเรจ็เมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค่็อยกลับไปท าบุญ โดยการซื้อกระดาษไหว้เจ้าไป

สกัการะ จากนั้นน าท่านสู ่โรงงานจวิเวอรี ่ที่โด่งดงัที่สดุบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุป๊ จ ากดั ได้เกดิแรงบนัดาล

ใจ น ากงัหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้  ล้อมเพชร โดยเชิญซนิแสชื่อดงั มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซึ่งถอืเป็นเคร่ืองรางตาม

หลักฮวงจุ้ยซึ่งจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซ้กง๋เมีย๋ว” กงัหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัด

ที่ดงัมาก และมตี านานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มเีคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกงัหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ชวีิต 

หมุนเวียนไปในทางที่ด ีและ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้น าท่านชมความสวยงามของรา้นหยก ป่ีเซียะ

เคร่ืองประดบัที่มคีวามเป็นสริิมงคลที่ชาวฮ่องกงนับถอื และถอืว่าเป็นสิ่งน าโชค ท าอะไรกป็ระสบความส าเรจ็ จากนั้นน าท่านชม 

วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเตา๋เก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรตแิก่นายพลเชอ ผู้ช่วยขจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทนิ  วัดที่เหน็ใน

ปัจจุบนัเป็นวัดใหม่ ได้รับการปรบัปรงุล่าสดุในปีค.ศ. 1993 ในอารามมกีงัหันทองแดงส าหรับหมุนขบัไล่โรคร้ายเพ่ิมเข้ามา เป็น

สญัลักษณข์องวัด ส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300 ปีก่อน ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม โดยในวนัที่ 3 ของเทศกาลตรษุจนี ชาวฮ่องกง

นิยมมารวมตวักนั เพ่ือท าพิธทีางศาสนา ณ ที่แห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 4) 

น าท่านเดนิทางสู่  วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน)เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มวีนัเสื่อม

คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตได้ทุกคร้ังเมื่อมโีอกาสไปเย่ียมเยีน ไม่ว่าจะเป็นมวลชน
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จ านวนมากที่มาสกัการะ หรือแม้กระทั่งควนัธปูคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดมิท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" 

เป็นมนุษย์เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ที่มจีิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพ่อแม่สงูมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เลก็ 

ท างานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านได้พบกบันักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร ่าเรียนวิชาบนภเูขาไกล ท่านหว่อง

ช้อเผ่งก้อตดัสนิใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร ่าเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหิน

ให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร ่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ ด้านสมุนไพร เพ่ือ

บ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรักษาประชาชนจนีที่เจบ็ไข้ ตลอดจนผู้ที่เดอืดร้อนไปทัว่ทุกสารทศิ เมื่อเกดิโรคระบาดใหญ่ใน

ประเทศจนี ท่านหวงัต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพ่ือต่อสู้กบัโรคร้าย ตลอดอายุขยัทองท่าน ได้

มลูีกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร ่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ตั้ง

ศาลเอาไว้เพ่ือกราบสกัการะ  เมื่อคร้ังชาวจนีอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้อนัเชิญกระถางธปูของท่านมาด้วย และได้วาดรปู

ของท่านโดยหมกึและพู่กนัจนีโบราณ เพ่ือแสดงถงึตวัท่าน ทั้งหมดได้ตั้งสถติย์ไว้ทวีัดหวงัต้าเซียน เกาะเกาลนู ประเทศ

ฮ่องกงจวบจนปัจจุบนั  ต่อมาเกดิโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอ

ยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกนิจนหายจากโรคระบาดคร้ังนั้นมาได้ จึงท าให้ชาวฮ่องกงมคีวามศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็น

อย่างมาก อกีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถงึวัดหวงัต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซใีนวหิารเทพเจ้าหวงัต้าเซียน 

โดยมกีระบอกเซียมซีมากถงึ 50 ชุด ชาวฮ่องกงมคีวามเชื่อถอืศรทัธาว่าเซียมซวีัดหวงัต้าเซียนมคีวามแม่นย าเป็นอย่างยิ่ง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดันางช ีChi Lin Nunnery วัดนี้สร้างขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน ตกแต่งสไตล์

ราชวงศ์ถงั โครงสร้างของวัดนี้จะไม่ใช้ตะปูตอกเลยแม้แต่ที่เดยีว และใช้ไม้อย่างเดยีว ความส าคญัของวัดนี้  เป็นส านักนางชี

แห่งเดยีวในฮ่องกง ที่ภายในวัดมเีพียงนางชีเท่านั้น เป็นที่พ านักส าหรับนางชจีากที่ต่างๆ  ไฮไลทท์ี่ท  าให้ที่นี่ดงัได้กค็อื ตอน

เริ่มเปิดวัดนี้  ได้มกีารน าดอกบวัสชีมพูมาปลูก  

 น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง Ladies Market หนึ่งในย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่นิยมของฮ่องกง, เลดี้ส ์มาร์เกต็คอืสถานที่ที่ผู้

รักแฟชั่นและ ชอบต่อรองราคาเสื้อผ้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบัและอปุกรณต์กแต่งอื่นๆ ต้องแวะมาเมื่อมาที่

ฮ่องกง  จากนั้นน าท่านสู่ Avenue Of Star ท่านจะได้พบกบัรอยประทบัมอืของบุคคลที่มชีื่อเสยีงและเป็นแรงบนัดาลใจของ

โลกฮอลลีวู้ดตะวนัออก อาท ิฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจท็ ล,ี มเิชล โหย่ว ยังไม่รวมถงึคนดงัอื่นๆ ที่ได้ประทบั

รอยมอืลงบนพ้ืนซีเมนต ์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโต้กนัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights โดยโชว์จะเริ่มเวลา 20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 5) 

 พกัท่ี Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือเทียบเทา้ ณ เมอืงฮ่องกง 

วนัที ่3 :     วดัหยวนหยวน – วดัทินหวั – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง – วดัโป่วหลิน – ชอ้ปป้ิง CITYGATE OUTLET       

                (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 6) 

น าท่านชม วดัหยวนหยวน เป็นวดัขนาดใหญ่บนพ้ืนที่กว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี้  เป็นวัดแห่งเดยีวในฮ่องกงที่บูชาทั้ง

ศาสนาพุทธ ลัทธเิตา๋ และขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ้า ที่สร้างขึ้นด้วยหิน

ธรรมชาต ิเหมอืนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิ่ง ภายในมเีทพเจ้าและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเตา๋ และเทพเจ้า

ตามโหราศาสตร์ดวงจนีที่สมัพันธก์บัปีนักกษัตรหรือปิเกดิ หรือที่เรารู้จักในนามไทส่วยเอี๊ย Tai Sui เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวง

ชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ยอมรับนับถอืกนัมากที่สดุของลัทธเิตา๋จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  วดัทนิหัว  วัดแห่งนี้ ถูกสร้างมา

ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) เป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมอืงกวางเจา มาปักหลักที่ประเทศ

ฮ่องกง หมู่บ้านของพวกเขาไม่มแีล้ว ปัจจุบนักลายเป็นที่ตั้งของสนามบนิเก่าฮ่องกง Kai Tak Airport ครอบครัวตระกูลไท่ 

มกัชอบเดนิทางไป Causeway Bay และอยู่มาวันหนึ่ง มคีนในตระกูลไท่พบเจอองคเ์จ้าแม่ทบัทมิอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง 
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หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเลก็ๆ เพ่ือเป็นการสกัการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นยิมเป็นอย่างมากของ

บรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพ่ือสกัการะขอพรก่อนออกทะเล ประชาชนจึงได้ร่วมใจกนับริจาคและสร้างวัดTin Hua ขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (มื้ อท่ี 7) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา ท่านจะได้ดื่มด ่ากบัเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของธรรมชาตอินังดงาม.. น า

ท่าน มุ่งหน้าสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง โดยนั่งกระเช้านองปิง ท่านจะได้ชมววิแบบ 360 องศา ใช้เวลานั่งกระเช้า ประมาณ 

25 นาท ีอสิระให้ท่านได้นมสัการขอพรกบัองคพ์ระใหญ่ ซึ่งพระใหญ่โป่หลนินี้ชาวฮ่องกงให้ความ นับถอืกนัมาก เนื่องจากเชือ

กนัว่าหากใครได้ไปนมสัการขอพรพระใหญ่โป่หลนิองคน์ี้แล้ว ชวีติจะประสบแต่ความสขุและส าเรจ็ในทุกๆด้าน 

จากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง หา้งซิตี้ เกทเอาทเ์ลท เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยม

มาชอปป้ิง  ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกนัลดราคา 30-70%  

ตลอดทั้งปี  มสีนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าแฟชั่น อปุกรณก์ฬีา เคร่ืองประดบั รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ นอกจากนั้นกย็ังมโีรง

ภาพยนต ์ศูนย์อาหาร และซปุเปอร์มาเกต็ ด้วยพ้ืนที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต ของอาคาร 5 ชั้น ที่รวบรวมร้านค้าแบรนดด์งั

ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas,Puma, Max & Co, Levi's, Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ 

อกีมากมาย  

**อิสระอาหาร เพือ่ใหท่้านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที*่* 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน CHEAK LAP KOK  ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

22.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ CX709 (บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  

00.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดภิาพ 

**พเีรียดเดินทาง 13-15 ต.ค. เท่ียวบินขากลบั CX703 เวลา 19.50-21.45 

*********************************************** 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จึงวางมดัจ า 

เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้เดนิทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป 

ถ้าผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เลือ่นการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ตามเที่ยวบนิที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน า้มนั 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมคัคุเทศก ์/ หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 
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 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์มนิิบาร์และทวีีช่องพิเศษของโรงแรม 

เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 140 HKD /ท่าน/ทริป(หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชั่วโมง 

 ช าระเงนิค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

 กรณกีรุป๊ที่เดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัทางสายการ

บนิ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่

ว่ายกเลิกกรณใีดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล ร้านจวิเวอร่ี ร้านหยก และร้านสมุนไพร เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มกีารบงัคบัซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพ่ิมท่านละ 300 HKD ต่อ 1 ร้าน ทางบริษทัฯ 

จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงักล่าวแล้ว 

 ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถอื PASSPORT ไทย หรือถอื PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผดิชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางได้ ต้องเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่ระบุเท่านั้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึ้นไป 

 ในกรณทีี่สายการบนิประการปรับขึ้นภาษีน า้มนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี่เกดิเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณท์ี่อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ การเมอืง การ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรือทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ

ตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 
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 กรณทีี่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ี่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็น

ต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณทีี่ท่านสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการ

ครอบครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนื

ค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดกต็าม 

 กรณทีี่ท่านใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงิน) เดนิทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 


