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วันแรก กรุ งเทพ - ฮ่ องกง –วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)วัดแชกงหมิว-A Symphony of lights
04.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู6 แถวM สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์( CX )เพื่อทําการเช็คอินตัว๋
06.40 น.เหิรฟ้าสูฮ่ ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่CX616บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
10.25 นถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมาเพื่อ
สร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นําท่านรับประทานอาหารเที่ยง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่"วัดเจ้ าแม่ กวนอิม
"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery)...วัด "ชีซ้าน" หรื อที่คนฮ่องกงเรี ยกว่า "ฉี่ซ้านจี๋" เป็ นวัดที่กําลังได้ รับความสนใจมาก
ที่สดุ ในขณะนี ้ เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าชม ... ความน่าสนใจของวัดนี ้ นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณ
ชานเมือง บนพื ้นที่กว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้ าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
โลกแล้ ว ยังมีอีกสิง่ หนึง่ ที่เรี ยกเสียงฮือฮาในหมูค่ นฮ่องกงเป็ นอย่างมาก นัน่ คือ ห้ องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกัน
กระสุน" ตังอยู
้ ใ่ นโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คือห้ องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐี ที่บริจาคทรัพย์สนิ
ราว 7,000 ล้ านบาท (หรื อ 1,700 ล้ านเหรี ยญฮ่องกง) เพื่อสร้ างวัดนี ้ขึ ้นมาเนื่องจากวัดนี ้ เป็ นวัดของ "เอกชน" ที่
มุง่ เน้ นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตังกฎเกณฑ์
้
อนั เข้ มงวดของตนเองขึ ้นมา โดยเฉพาะเรื่ องการเข้ าชม ที่รับเฉพาะ
บุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้ า 30 วันเท่านัน้ ซึง่ วัดนี ้ถือว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวัดห้ ามใช้ ธูป ห้ ามคน
นําเนื ้อ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่นๆ เข้ าไปในวัดเพื่อส่งเสริมความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมสําหรับการแต่ง
กายให้ ทกุ ท่านสวมใส่เสื ้อผ้ าที่สภุ าพ ห้ ามใส่เสื ้อที่ไม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็ นกางแกงขายาวเท่านัน้
หมายเหตุ :ต้ องทําการจองคิวเข้ าวัดล่วงหน้ า 1 เดือนเท่านัน้ การจองจะสําเร็จหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั การตอบรับจาก
เจ้ าหน้ าที่ของทางวัดเท่านัน้ ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถที่จะยืนยันการเข้ าชมได้ และหากการจองไม่สําเร็จขอสวงน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเป็ นเส้ นอื่น ตามที่ตกลง ณ วันที่ทราบผลแก่ลกู ค้ า }

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิว(หรื อวัดกังหัน) ซึง่ เป็ นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัด
เก่าแก่วดั หนึง่ ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปั กธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุน
กังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขึ ้น ถ้ าได้ ทําแล้ วในปี นันดวงชะตาของคนๆนั
้
นจะดี
้ ตลอดปี ซึง่ เป็ น
ความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่
้
องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทําธุรกิจหรื อริเริ่มธุรกิจ
อย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมุนกังหันเพื่อให้ หน้ าที่การงานราบรื่ นเป็ นที่รัก
ของเจ้ านายและพวกพ้ อง ทังยั
้ งปั ดเป่ าหมุนสิง่ ไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สงิ่ ดีๆเข้ ามาในชีวิตของเราตลอดทังปี
้
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
คืนนี ้พักที่Empire Kowloon Hotelหรื อKimberley Hotel(4 ดาว)หรื อระดับเดียวกัน
อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิมซาจุ่ย(tsim sha tsui) จิมซาจุ่ยเป็ นย่านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของเกาะ
ฮ่ องกง ที่คนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกั เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึงถนนนาธาน ซึง่ ทอดยาวตังแต่
้ จมิ ซาจุ่ยไป
จนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็ นถนนสายช็อปปิ ้ งอย่างแท้ จริง และเป็ นเสน่ห์อย่างหนึง่ ของฮ่ องกง ที่ทงสองฟากฝั
ั้
่ง

ของถนน จะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ทังเสื
้ ้อผ้ าแบรนด์เนมชื่อดังทัว่ โลก เครื่ องหนังชันดี
้ ห้ างสรรพสินค้ า
ทันสมัย ร้ านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตังแต่
้ ระดับเกสต์เฮ้ าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว
( อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจ )
จนได้ เวลานัดหมายนําท่านชม A Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ่มต้ นในเวลา 20.00 น.
ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลกครอบคลุมพื ้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆที่ตงอยู
ั ้ ส่ องฟากฝั่ งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้า
ของตึกเหล่านี ้ จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีตา่ งๆแสดงให้ เห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของ

วันที่สอง ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เช้ า

อาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯปรุงรสตามสูตรต้ นตํา
หรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสูฮ่ ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ลา่ สุดของ
โลก“ฮ่องกดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้ สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิด ท่านจะ
ได้ พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกที่สดุ แห่งใหม่ของโลก ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN STREET USA
ท่านจะได้ พบกับร้ านค้ าขายของที่ระลึกและร้ านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอนํ ้าโบราณรอบสวนสนุกและ
ขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ ตนู ขวัญ ใจพร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะ
ได้ สนุกกับเครื่ องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่ องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR
ASTROBLASTERS เครื่ อง เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผ้ รู ุกรานพร้ อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่ องเล่นขับยาน
อวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้ พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัว
การ์ ตนู ที่ ท่านชื่นชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี ้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ ตนู อันเป็ น
ที่ใฝ่ ฝั นของทุกคน ADVENTURE LANDดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้ น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อใน
ป่ าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้ นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSEบ้ านต้ นไม้ ของทาร์ ซาน

ท่านจะได้ พบกับ FESTIVEL OF THE LION KINGเพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตนู ใน
เรื่ องไลอ้ อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ ามสูเ่ กาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่าน
จะได้ เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี แห่งป่ าอันไพเราะพร้ อมกับตื่นเต้ นกับสายนํ ้าอันเย็นฉํ่า และตื่นตาตื่นใจกับ 2 โซน
ใหม่ที่เปิ ดเพิ่ม กริซลีย์ ดัลช์ สร้ างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิ ดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทอง
แดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทาง เลี ้ยวเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์ นํ ้าพุร้อน ที่พวยพุง่ สะเทือนทัว่ ทังพื
้ ้นดินที่
ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน้ ทอย สตอรี่ แลนด์ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวในเอเชียที่ฮ่องกงดีสนีย์
แลนด์กระโจนเข้ าสูท่ อย สตอรี่ แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อแอนดี ้ไม่อยู่ ,เหล่าของเล่น
ออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบตั ิการร่วมกับกองกําลังของแอนดี ้ ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊ อป, แล้ วร่วม
วิ่งไล่งบั หางกับ สลิ ้งกี ้ ด็อก สปี น กรี๊ ดสุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซีเรส
เซอร์ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานอย่างจุ อีกทังยั
้ งได้ สนุกสนานกับมิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)เดินท่องไปผ่าน
สวนหย่อมที่เต็มไปด้ วยวัตถุโบราณที่สร้ างภาพลวงตา 3 มิติ "การ์ เด้ น ออฟ วันเดอร์ ส" (Garden of Wonders) สํารวจ
พิพิธภัณฑ์ลกึ ลับที่ซงึ่ วัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่ โลกมามีชีวิตต่อหน้ าต่อตาท่าน"มิสทิค แมนเนอร์ " (Mystic Manor)
วันนี ้ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อย่างจุใจ
จนได้ เวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลับสูโ่ รงแรมที่พกั
คืนนี ้พักที่Empire Kowloon Hotelหรื อKimberley Hotel(4 ดาว) หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม ฮ่ องกง –ซิตที ้ วั ร์ (นั่งพีคแทรมสู่วคิ ตอเรี ยพีค–เจ้ าแม่
กวนอิมรีพลัสเบย์ -เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮัม-วัดหวังต้ าเซียน-กรุ งเทพฯ

เช้ า

อาหารเช้ า ณ ภัตาคารบริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตํา
หรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสูฮ่ ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่าน
ธุรกิจการค้ าต่างๆ อันทันสมัย นําท่านนัง่ พีคแทรมสูว่ ิคตอเรี ยพีค เพื่อขึ ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรี ยพีค ชมความงาม
ของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทัว่ โลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
สักครู่ แล้ วนําท่านสู่รีพัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี ้ได้ มาจากชื่อเรื อรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์
อ่าวอ่าวด้ านนี ้เป็ นอ่าวนํ ้าตื ้น ซึง่ ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊ กนิคชาย
ทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้ านหนึง่ ของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตาม
ความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่งความมัง่
คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทังกามเทพ
้
ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบ
คลําหินก้ อนกลมอย่างตังใจ
้ อิสระท่านสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี ้คืออีกด้ านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ ไม่
ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนันนํ
้ าชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการออกแบบ
เครื่ องประดับและกังหันนําโชค ซึง่ เชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี ้จะพัดพาสิง่ ไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิง่ ดีๆเข้ ามาใน
ชีวิต อีกทังช่
้ วยในเรื่ องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรื องในท่านที่ทําธุรกิจ หากเป็ นข้ าราชการจะได้
เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหากเป็ นลูกน้ องพนักงานบริษัทจะเป็ นที่รักของ

แล้ วนําท่านเดินทางสูว่ ดั เจ้ าแม่ กวนอิม Hung Hom ซึง่ วัดนี ้เป็ นวัดที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจ้ าแม่กวน
อินทรงประดิษฐานอยูบ่ นเก้ าอี ้ เจ้ าแม่กวนอิมปางนี ้มีชื่อเสียงทางด้ านการให้ ก้ เู งินคะวิธีการ : (ความเชื่อส่วนบุคคล)
เราก็จดุ ธูปอธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้ เลยจะเอาเท่าไรก็วา่ ไป บางครัง้ จะมีเจ้ าหน้ าที่แจกซองเงินให้ แต่ถ้า
ไม่มีเราก็เตรี ยมไปเอง แล้ วนําไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ 9 รอบ ก็แล้ วแต่กําลังความตังใจ
้ จากนันก็
้ เก็บซองอัง
เปา นันไว้
้ เปรี ยบเสมือนว่าเราได้ ก้ เู งินมาจากองค์เจ้ าแม่แล้ ว เมื่อไรที่สําเสร็จผลตามที่อธิฐาน ก็คอ่ ยกลับไปทําบุญ
ใช้ ทา่ น ( ขอเสร็จสมหวังเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรี ยกวัดนี ้ว่า
หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะ
สังเกตได้ ทกุ ครัง้ เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไม่วา่ จะเป็ นมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรื อแม้ กระทัง่ ควันธูป
คละคลุ้งไปทัว่ บริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ที่มีจิต
เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ�ูตอ่ พ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั ้ เล็ก ทํางานดูแลเลี ้ยงแพะ อยูม่ าวันหนึง่
ท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรตได้ ชวนไปศึกษารํ่ าเรี ยนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้ อเผ่งก้ อตัดสินใจตามนักพรต
ท่านนันไปศึ
้ กษารํ่ าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ นแพะได้ เมื่อ
ท่านได้ รํ่าเรี ยนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก็ได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์
เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้ อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่าน
หวังต้ าเซียนได้ ใช้ วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่ชาวบ้ านเพื่อต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์
มากมายที่เคารพท่านและรํ่ าเรี ยนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ทา่ นเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตงศาล
ั้
เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ เมื่อครัง้ ชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อญ
ั เชิญกระถางธูปของท่านมาด้ วย และได้ วาดรูป
ของท่านโดยหมึกและพูก่ นั จีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทังหมดได้
้
ตงสถิ
ั ้ ตย์ไว้ ทีวดั หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน
ประเทศฮ่องกงจวบจนปั จจุบนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้ ขอพรจากเทพเจ้ าหวังต้ า
เซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ ไปต้ มกินจนหายจากโรคระบาดครัง้ นันมาได้
้
จึงทําให้ ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพ
เจ้ าหวังต้ าเซียนเป็ นอย่างมาก อีกสิง่ หนึง่ ที่ผ้ คู นศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังต้ าเซียนได้ แก่ การเสี่ยงเซียมซีใน
วิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั หวังต้ า
เซียนมีความแม่นยําเป็ นอย่างยิ่ง
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสูท่ า่ อากาศยานเช็คแลบก๊ ก
19.50 น.
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX703 กลับสูก่ รุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่ อง
21.45 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลืม
*****************************************************************************************************************************************

รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

13-15 เมษายน 2561

27,900

ค่ าบริการรวม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าอาหาร ตามรายการ

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
27,900
26,900

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่านไม่มีเตียง
25,900

พักเดี่ยว

7,500

 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุตํ่ากว่า 15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ปี
ความคุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่ค้ มุ ครอง
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 2ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึง่ ห้ อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษี สนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง คํานวณ ณ วันที่ 1ม.ค.2561

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม






ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถคนละ 80 เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ที่เดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย
ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ น
ได้ ชําระไว้ แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง้ ที่มีการนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
 **** ออกเดินทางขันตํ
้ ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึ ้นไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

 การท่องเที่ยวประเทศจีนนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ าน
หยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ ร่ ี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่าย
ค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินที่ซื ้อมาเป็ นตัว๋ กรุ๊ป ดังนันที
้ ่นงั่ ทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯม่สามารถที่จะร้ อง
ขอได้ วา่ จะขอที่นงั่ โซนไหน และในบางครัง้ ที่นงั่ บนเครื่ องอาจจะไม่ได้ นงั่ ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทาง
เจ้ าที่และหัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มที่เผื่อที่จะได้ นงั่ ด้ วยกันกับคนในครอบครัว ทังนี
้ ้จึงเรี ยนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
และโปรดเข้ าใจ

เงื่อนไขการจอง1.วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้ อม
แฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก1. ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง 6 เดือนหรื อไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ***
***เมื่อท่ านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ***

