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เดนิทางกบัสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรเ์วย(์CX) 

พกัหร ู4 ดาวในเมอืงยา่นแหลง่ชอ้ปป้ิง 
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ไหวพ้ระเสรมิบารม5ีวดัดงั ปงัสดุๆ 

1. วัดโป๋หลนิ(พระใหญน่องปิง) น่ังกระเชา้360 องศา 
2. วัดเจา้แมก่วนอมิองคเ์กา่แกฮ่อ่งฮัม ยมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ 
3. วัดเจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบยแ์ละองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะโชคลาภเงนิทอง  
4. วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหนั หมนุกงัหนัน าโชค ขอพระเรือ่งธรุกจิการ 
การงาน โชคลาภ เงนิทอง 

5. วัดหวังตา้เซยีน ขอพระเรือ่งสขุภาพและขอเนือ้คู ่
โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - ฮอ่งกง–วดัโป๋หลนิ(พระใหญน่องปิง)- 

                ชอ้ปป้ิงซติีเ้กท เอา้ทเ์ลต – avenue of star and Symphony of lights 

ขาไป CX616 

04.00 น.    คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู6 แถว M   สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย(์ CX ) 

                 เพือ่ท าการเช็คอนิตั๋ว 

06.35 น.    เหริฟ้าสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย ์เทีย่วบนิทีC่X700 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.15 น     ถงึทา่อากาศยานใหมเ่ช็กแล็บกอ๊กลงทนุดว้ยเงนิจ านวนมหาศาล 

………………………………………………. 

ขาไป CX700 

05.00 น.    คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู6 แถว M   สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย(์ CX ) 

                 เพือ่ท าการเช็คอนิตั๋ว 

08.20 น.    เหริฟ้าสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วย ์เทีย่วบนิทีC่X700 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.10 น     ถงึทา่อากาศยานใหมเ่ช็กแล็บกอ๊กลงทนุดว้ยเงนิจ านวนมหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถมทะเล

เป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่พระใหญน่องปิง(น่ังกระเชา้แบบสแตนดาส) ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะ

ลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเสน้ทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเชา้ลอยฟ้า Ngong Ping 

Skyrail ทีจ่ะพาคณุชมทวิทัศนร์อบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  จาก Tung Chung ตงุชุง  สู่

ทีร่าบนองปิง  ในเวลา 25 นาท ี ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลันเตาเหนอืและ สนามบนินานาชาติ

ฮอ่งกง  เมือ่ไปถงึปลายทางลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่

1.5 เฮคตาร ์ ส ิง่ทีน่่าสนใจหลายอยา่งของหมูบ่า้นนีทั้ง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหค้ณุ

เพลดิเพลนิอยูไ่ดห้ลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ )   ทา่นสามารถ

มองเห็นพระพทุธรปู  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ทีร่ะดับความสงู 22  เมตร  ประทับ

กลางแจง้  องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธปูขนาดใหญท่ี่
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ดา้นลา่ง  ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้  สูฐ่านทีอ่งค ์พระน่ังประทับอยู ่ เหนอืระดับน ้าทะเล  371  เมตร

ชมทวิทัศอันงดงาม   โดยรอบทีจ่ะท าใหค้ณุตืน่ตะลงึ 

 (ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิงปิดปรับปรงุทางบรษัิทฯจะน าทา่นเดนิทางสูพ่ระใหญน่องปิงโดยรถบัส
ทอ้งถิน่) 

    

หลังจากนมัสการพระใหญน่องปิงแลว้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ขนาด

ใหญ ่ 

ทีร่วบรวมรา้นคา้ Outlet แบรนดด์ังทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Nike, Bally 

และแบรนดด์ังระดับโลกอกีมากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ยา่งอสิระ 

( อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ)  จนไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่

โรงแรมทีพั่ก 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร   หลังอาหารน าทา่นชมอะเวนวิ ออฟ สตาร ์สรา้งไวเ้พือ่

เป็นเกยีรตใิหก้ับบรรดาบคุคลส าคัญทีม่สีว่นชว่ยใหฮ้อ่งกงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้

แหง่ตะวนัออก"   

 ผา่นการปรับโฉมใหมด่ว้ยฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภมูสิถาปนกิชือ่ดัง รว่มกบัดไีซนเ์นอรท์อ้งถิน่

และตา่งชาต ิอะเวนวิ ออฟ สตาร ์กับรอยประทับมอืกวา่รอ้ยอันของเหลา่ดาราทีม่ชี ือ่เสยีงทีจ่ะพา

คณุออกเดนิทางสู ่"ถนนสายดารา" โดยรปูปั้นสมาคมรางวลัภาพยนตรฮ์อ่งกงและรปูปั้นดาราตา่ง 

ๆ จะถกูประดับตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ายน ้าทีไ่หลรนิ มแีสงไฟสอ่งเคลา้คลอเบา ๆ สอดรับกับ

หลักปรัชญาของบรู๊ซ ลเีรือ่ง "การเป็นดั่งสายน ้า" และเพลงชวนนกึถงึความหลังของ Anita Mui 

ทีช่ ือ่วา่ "Years Flow Like Water" คณุสามารถถา่ยรปูและทักทายกับ 2 ซเูปอรส์ตารด์ังผา่น

เทคโนโลย ีAR พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทีส่วยงามของอา่ววคิตอเรยีทา่มกลางหมูด่าวบนทอ้งฟ้า

เคยีงขา้งรปูปั้นการต์นูชือ่ดัง Mcdull  ววิสดุอลังการของอา่ววคิตอเรยีตัดกับทอ้งฟ้าฮอ่งกงอันเป็น

เอกลกัษณ์  อะเวนวิ ออฟ สตาร ์ดงูดงามลงตัว เชน่เดยีวกับทีค่ณุสามารถชมทัศนยีภาพที่

สวยงาม จากนัน้ชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื 

การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและ

เสยีงถาวรที ่ยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่ง ๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ัง

ของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้จะประดับประดาดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะ

สอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง ๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง  
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คนืนีพั้กที ่  Eaton Hotel หรอื Prudential Hotel (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน 

 

วนัทีส่อง      ฮอ่งกง –ซติีท้วัร(์วคิตอเรยีพคี–เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์ 

            เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮมั-โรงงานจวิเวอรร์ ี ่-วดัหวงัตา้เซยีน )-ชอ้ปป้ิง    

                                 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัาคาร   บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กหอมกรุน่ ขนมจบีซาลาเปา อันออ่นนุ่ม ฯลฯ ปรงุ

รสตามสตูรตน้ต าหรับกวางตุง้แท ้ หลังอาหารน าท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกง   ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเล ชม

ทวิทัศนร์อบเกาะฮอ่งกง ผา่นชมยา่นธรุกจิการคา้ตา่ง ๆ อันทันสมัย  น าทา่นน ัง่รถบสัสูว่คิตอเรยี

พคี เพือ่ขึน้ชมววิบนเขา วคิตอเรยีพคี  ชมความงามของอา่วฮอ่งกงทีส่วยงามเลือ่งลอืไปท่ัวโลก  

ถา่ยรปูกับตกึสงู 3 อันดับของฮอ่งกง ชืน่ชมกับววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง 
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แลว้น าทา่นสูร่พีลัสเ์บย ์ Repulse Bay  ซึง่ชือ่อา่วนีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบของอังกฤษทีม่าจอดเพือ่

รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้าตืน้  ซึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่น

ในบรรยากาศแบบป๊ิกนคิชายทะเล    แตท่ีน่่าสนใจคอืดา้นหนึง่ของอา่วมวีดั  พระพทุธรปู และเทพ

เจา้ตา่ง ๆ   กอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมาย   ตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสงัฆจาย บชูาเพือ่

ความสขุ,  เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมั่งคั่ง  มเีทพแหง่วาสนา 

เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง  และอธษิฐานดว้ยการลบู

คล าหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ อสิระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามอัธยาศัย ณ ทีแ่หง่นีค้อือกีดา้นของ

เสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง    

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ัดเจา้แมก่วนอมิ Hung Hom ซึง่วดันีเ้ป็นวดัทีเ่กา่แกข่องคนฮอ่งกง 

ตรงกลางจะมเีจา้แมก่วนอนิทรงประดษิฐานอยูบ่นเกา้อี ้ เจา้แมก่วนอมิปางนีม้ชี ือ่เสยีงทางดา้นการ

ใหกู้เ้งนิคะ  วธิกีาร : (ความเชือ่สว่นบคุคล)เราก็จดุธปูอธฐิานขอพร  และขอกูเ้งนิจากทา่นไดเ้ลย

จะเอาเทา่ไรก็วา่ไป บางครัง้จะมเีจา้หนา้ทีแ่จกซองเงนิใหแ้ตถ่า้ไมม่เีราก็เตรยีมไปเอง   แลว้น าไป

วนเหนอืกระถางธปู 3 รอบ  9 รอบ  ก็แลว้แตก่ าลังความตัง้ใจ   จากนัน้ก็เก็บซองอังเปา นัน้

ไว ้ เปรยีบเสมอืนวา่เราไดกู้เ้งนิมาจากองคเ์จา้แมแ่ลว้  เมือ่ไรทีส่ าเสร็จผลตามทีอ่ธฐิาน  ก็คอ่ย

กลับไปท าบญุใชท้า่น  ( ขอเสร็จสมหวงัเรยีบรอ้ยแลว้  อยา่ลมืมาคนืทา่นนะคะ )แลว้เดนิทางไป

ชมโรงงานโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับและ

กังหันน าโชค ซึง่เชือ่กันวา่หากใครมกีังหันนีจ้ะพัดพาสิง่ไมด่อีอกจากตัวและจะพัดพาสิง่ด ีๆ เขา้

มาในชวีติ อกีทัง้ชว่ยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงในทา่นทีท่ าธรุกจิ  

หากเป็นขา้ราชการจะไดเ้ลือ่นยศเลือ่นต าแหน่ง หากเป็นลกูนอ้งพนักงานบรษัิทจะเป็นทีรั่กของ

เจา้นาย     

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  ภัตตาคาร    หลังอาหารจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ

(หรอืวดักงัหนั) ซึง่เป็นวัดทีค่นฮอ่งกงเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและเป็นวัดเกา่แกว่ดัหนึง่ของ

ฮอ่งกง ชว่งตรษุจนีของทกุ ๆ ปีชาวฮอ่งกงจะแยง่กนัเขา้ไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและ

หมนุกังหันทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขี ึน้ ถา้ไดท้ าแลว้ในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆ

นัน้จะดตีลอดปีซึง่เป็นความเชือ่ของคนฮอ่งกง ฉะนัน้คนฮอ่งกงจงึนยิมมากราบไหวแ้ละมาหมนุ

กังหันกอ่นทีจ่ะไปท าธรุกจิหรอืรเิริม่ธรุกจิอยา่งอืน่โดยเฉพาะเหลา่ขา้ราชการของคนฮอ่งกงจะมา

กราบไหวแ้ละหมนุกังหันเพือ่ใหห้นา้ทีก่ารงานราบรืน่เป็นทีรั่กของเจา้นายและพวกพอ้ง ทัง้ยังปัด

เป่าหมนุสิง่ไมด่อีอกไปจากชวีติใหม้แีตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติของเราตลอดทัง้ปี 

 



ไหว้พระเสริมบารมี 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดั

เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮอ่งกง คงจะ

สงัเกตไดท้กุครัง้เมือ่มโีอกาสไปเยีย่มเยยีน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอื

แมก้ระท่ังควนัธปูคละคลุง้ไปท่ัวบรเิวณ ทา่นเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิทา่นชือ่ "หวอ่งชอ้เผง่" เป็น

มนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมคีวามกตัญญตูอ่พอ่แมส่งูมาก และ

ชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นไดพ้บกับนักพรต และนักพรตไดช้วน

ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่ก็ตัดสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีน

วชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้เมือ่ทา่นได ้

ร ่าเรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ ก็ไดล้าอาจารยข์องทา่นกลับมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่

บ าเพ็ญประโยชน ์เดนิทางรักษาประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท่ัวทกุสารทศิ เมือ่

เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี ทา่นหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จัดยาสมนุไพรใหแ้ก่

ชาวบา้นเพือ่ตอ่สูก้ับโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองทา่น ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรยีน

วชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่

กราบสกัการะ  เมือ่ครัง้ชาวจนีอพยพมายังเกาะฮอ่งกง ไดอ้ัญเชญิกระถางธปูของทา่นมาดว้ย และ

ไดว้าดรปูของทา่นโดยหมกึและพูก่ันจนีโบราณ เพือ่แสดงถงึตัวทา่น ทัง้หมดไดต้ัง้สถติยไ์วท้วีดั

หวงัตา้เซยีน เกาะเกาลนู ประเทศฮอ่งกงจวบจนปัจจบุัน ตอ่มาเกดิโรคระบาดใหญบ่นเกาะฮอ่งกง 

ชาวฮอ่งกงไดม้าไหวข้อพรจากเทพเจา้หวงัตา้เซยีนและขอยาทีท่างวดัจัดไวไ้ปตม้กนิจนหายจาก

โรคระบาดครัง้นัน้มาได ้จงึท าใหช้าวฮอ่งกงมคีวามศรัทธาตอ่เทพเจา้หวงัตา้เซยีนเป็นอยา่ง

มาก  อกีสิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวดัหวงัตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิาร

เทพเจา้หวงัตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่

เซยีมซวีดัหวงัตา้เซยีนมคีวามแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

(วนันีอ้สิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ)  

               คนืนีพั้กที ่  Eaton Hotel หรอื Prudential Hotel (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน 

 

 

วันที่สาม    ฮ่องกง - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
 เชา้ อาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร    บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กหอมกรุน่ ขนมจบีซาลาเปา อันออ่นนุ่ม ฯลฯ 
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 ปรงุรสตามสตูรตน้ต าหรับกวางตุง้แท ้  อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมอยา่งจใุจยา่นจมิซาจุย่(tsim 

sha tsui)จมิซาจุย่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเกาะฮอ่งกง ทีค่นท่ัว ๆ ไปก็ตอ้งรูจั้ก เมือ่พดูถงึจมิ

ซาจุย่ ทกุคนก็ตอ้งนกึถงึถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แตจ่มิซาจุย่ไปจนถงึยา่นปริ๊นซ ์เอ็ดเวริด์ 

นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของฮอ่งกง ทีทั่ง้สองฟากฝ่ังของ

ถนน จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดังท่ัวโลก เครือ่งหนังชัน้ด ี

หา้งสรรพสนิคา้ทันสมัย รา้นอาหารและภัตตาคารสดุหร ูโรงแรมตัง้แตร่ะดับเกสตเ์ฮา้สไ์ปจนถงึ

ระดับ 5 ดาว ( อาหารเทีย่งอสิระตามอัธยาศัยเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ )  

จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบกก๊ 

22.00 น.    เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่CX709  กลับสูก่รงุเทพฯ  

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 

00.05 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มกบัความประทับใจมริูล้มื 

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

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดั 

โดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น ไมม่เีตยีง 

พัก

เดีย่ว 

11-13 ม.ค. 2563 

ขาไปCX616:0636-1015 

17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

18-20 ม.ค. 2563 

ขาไปCX616:0636-1015 

17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

8-10 ก.พ. 2563 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

15-17 ก.พ. 2563 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

22-24 ก.พ. 2563 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

14-16 ม.ีค. 2563 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

21-23 ม.ีค. 2563 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

28-30 ม.ีค. 2563 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

หมายเหต ุ:  

กรณีราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่า่นละ  9,500 บาท  

ราคาเดก็ทารก(INFANT ) เด็กแรกเกดิแตไ่มถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 5,900 บาท 

คา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ทัศนาจร 

  คา่รถรับสง่ตามรายการ 

 คา่อาหาร ตามรายการ 
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  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยกเวน้คนตา่งดา้ว 

 คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,0000  บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์และผูท้ีเ่ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปี 

หรอื อาย ุ75-85 ปี ความคุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย และผูเ้ดนิทางอายเุกนิ 85 ปี 

ไมคุ่ม้ครอง 

  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. 

 คา่หอ้งพัก สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง ในโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืในระดับเดยีวกนั 

 คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง และคา่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ค านวณ ณ วนัที ่ 1 ต.ค. 2561  

 มนี ้าเปลา่แจกวนัละ 1 ขวด/คน 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม    

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทท์างไกล คา่เครือ่งดืม่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  คนละ 100 เหรยีญฮอ่งกง/ ทรปิ *** เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กัน  

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นละ 300 บาท/ ทรปิ *** เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กัน 

หมายเหต ุ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุัตเิหต ุภัย

ธรรมชาต ิการนัดหยดุงานการกอ่การจลาจล ความ   ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกหรอื

เขา้ประเทศ เป็นตน้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ

ของสายการบนิ โรงแรม และสภาวะทางการ เมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ที่

อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

 หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 



ไหว้พระเสริมบารมี 

 

 หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดของทางสายการบนิ  จะไมม่กีารคนืเงนิใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น   

 **** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น  (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

 การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบังคับ

ซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิทีซ่ ือ้มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดังนัน้ทีน่ั่งทางสายการบนิจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทาง

บรษัิทฯไมส่ามารถทีจ่ะรอ้งขอไดว้า่จะขอทีน่ั่งโซนไหน และในบางครัง้ทีน่ั่งบนเครือ่งอาจจะไมไ่ดน่ั้ง

ตดิกันหมดกับคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ะพยายามอยา่งเต็มทีเ่ผือ่ทีจ่ะ

ไดน่ั้งดว้ยกันกับคนในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรยีนมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน และโปรดเขา้ใจ 

เงือ่นไขการจอง  

1.วางเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  แลว้แฟกซห์รอื mail สลปิโอนเงนิมาทีบ่รษัิทฯพรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์

มาดว้ยเพราะตอ้งใชช้ือ่จองควิเขา้วดัซซีา้น ควรท าการจองทัวรอ์ยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 1 เดอืนกอ่นการเดนิทาง  

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกรณุาโอนกอ่นการเดนิทาง 14 วนั  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัวรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดในทกุกรณี 

 

*** โปรดตรวจสอบหนังสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านถงึ 6 เดอืนหรอืไม ่ หากมกีารผดิพลาดทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ   *** 

 

***เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ

บรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขตา่ง ๆ*** 


