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Unseen ฮอ่งกงกอ่นใคร!!! 

 

เดนิทาง พฤศจกิายน - ธนัวาคม2561 
โดยสายการบนิCathay Pacific Airways(CX)บนิไฟลเ์ชา้สดุคุม้ 

 

 

(พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ) 

ฮอ่งกง-วดัซซีา้น 
พระใหญน่องปิง-พคีแทรม3

วนั/2คนื 
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ไหวพ้ระเสรมิบารม ี6 วดัดงั 
 วดัเจา้แมก่วนอมิองคใ์หมว่ดัซซีา้น(Tsz Shan Monastery) 
 วดัเจา้แมก่วนอมิองคเ์กา่แกฮ่อ่งฮมั:ยมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ 
 วดัเจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบยแ์ละองคไ์ฉซ่งิเอีย๊ะ:โชคลาภเงนิทอง 
 วดัโป๋หลนิ(พระใหญน่องปิง):น ัง่กระเชา้360 องศา 
 วดัแชกงหมวิหรอืวดักงัหนั:หมนุกงัหนัน าโชค 
 วดัหวงัตา้เซยีน:ขอพระเรือ่งสขุภาพและขอเนือ้คู ่

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ - ฮ่องกง –วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปป้ิงซิตีเ้กท 
-A Symphony of lights 
04.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตู6 แถวM  สายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์( CX )เพ่ือทําการเช็คอินตัว๋ 
06.40 น.เหิรฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ีCX616บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
10.25 น ถึงท่าอากาศยานใหมเ่ช็กแลบ็ก๊อกลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพ่ือ  

สร้างสนามบนิโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่พระใหญ่นองปิง(นัง่
กระเช้าแบบสแตนดาส )ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังเกาะลนัเตา Ngong Ping 360เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กบัรถกระเช้าลอยฟ้า 
Ngong Ping Skyrailท่ีจะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุงสูท่ี่ราบนองปิง  ใน
เวลา 25 นาที  ทัง้อ่าวตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ สนามบนินานาชาตฮิ่องกง  เม่ือไปถึงปลายทางลองแวะเยือน
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์  สิง่ท่ีน่าสนใจหลายอย่างของหมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและ
ร้านอาหารจะทําให้คณุเพลดิเพลนิอยู่ได้หลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บตัรผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็น
พระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจาก
เกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธปูขนาดใหญ่ท่ีด้านลา่ง  ไตข่ึน้บนัได  268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระนัง่ประทบัอยู่  เหนือ
ระดบันํา้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบท่ีจะทําให้คณุตื่นตะลงึ 
(ในกรณีท่ีกระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําท่านเดนิทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถบสัท้องถิ่น)  
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หลงัจากนมสัการพระใหญ่นองปิงแล้วนําท่านช้อปปิง้ ณ ห้าง ซิตีเ้กท เอาท์เลต ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านค้า 
Outlet แบรนด์ดงัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงัระดบัโลกอีก
มากมายซึ่งลดราคามากถึง 70%ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ 
( อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจ)จนได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  
คืนนีพ้กัท่ี Empire Kowloon Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคารหลงัอาหารนําท่านเดนิทางไปชม A Symphony of Lightsความมหศัจรรย์เร่ิมต้นใน
เวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัตมีิเดียสดุยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและ
เสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าสําคญัตา่งๆท่ีตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆแสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

 

วันที่สอง      ฮ่องกง –ซิตีท้วัร์(น่ังพคีแทรมสู่วิคตอเรียพคี– 
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจวิเวอร์ร่ี 
-วัดหวังต้าเซียน)-ช้อปป้ิง 

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตาคารบริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นตําหรับ

กวางตุ้งแท้  หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมย่านธรุกิจการค้า
ตา่งๆ อนัทนัสมยั  นําท่านน่ังพีคแทรมสูว่คิตอเรียพีค เพ่ือขึน้ชมววิบนเขา วคิตอเรียพีค  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงท่ี
สวยงามเล่ืองลือไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัววิทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงแล้วนําท่านสู่รีพัลส์เบย์
Repulse Bay ซึ่งช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวนํา้ตืน้  ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล    แตท่ี่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั  
พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ   ก่อสร้างประดษิฐานไว้มากมาย   ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงัฆจาย บชูาเพ่ือความสขุ ,  
เจ้าสมทุร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่  มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมี
วธีิการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบูคลําหินก้อนกลมอย่างตัง้ใจ อิสระท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิตาม
อธัยาศยั ณ ท่ีแห่งนีค้ืออีกด้านของเสน่ห์ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมืองจากนัน้นําท่านเดนิทางสูว่ดัเจ้าแม่กวนอิม
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Hung Homซึ่งวดันีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจ้าแมก่วนอินทรงประดษิฐานอยู่บนเก้าอี ้ เจ้าแมก่วนอิมปาง
นีมี้ช่ือเสียงทางด้านการให้กู้ เงินคะวธีิการ : (ความเช่ือสว่นบคุคล)เราก็จดุธปูอธิฐานขอพร  และขอกู้ เงินจากท่านได้เลยจะเอา
เท่าไรก็วา่ไป บางครัง้จะมีเจ้าหน้าท่ีแจกซองเงินให้แตถ้่าไมมี่เราก็เตรียมไปเอง   แล้วนําไปวนเหนือกระถางธปู 3 รอบ  9 
รอบ  ก็แล้วแตกํ่าลงัความตัง้ใจ   จากนัน้ก็เก็บซององัเปา นัน้ไว้  เปรียบเสมือนวา่เราได้กู้ เงินมาจากองค์เจ้าแมแ่ล้ว  เม่ือไรท่ี
สําเสร็จผลตามท่ีอธิฐาน  ก็คอ่ยกลบัไปทําบญุใช้ท่าน  ( ขอเสร็จสมหวงัเรียบร้อยแล้ว   อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ ) 
แล้วเดนิทางไปชมโรงงานโรงงานจวิเวอร์ร่ี ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึ่ง
เช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมด่ีออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆเข้ามาในชีวติ อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภเงิน
ทอง ธรุกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านท่ีทําธรุกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เล่ือนยศเล่ือนตําแหน่งหากเป็นลกูน้องพนกังาน
บริษัทจะเป็นท่ีรักของ 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้า่ หวอ่งไท่
ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไมมี่วนัเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตได้ทกุครัง้เม่ือ
มีโอกาสไปเย่ียมเยียน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจํานวนมากท่ีมาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธปูคละคลุ้งไปทัว่บริเวณ ท่านเทพเจ้า
หวงัต้าเซียน เดมิท่านช่ือ "หวอ่งช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ท่ีมีจิตเมตตาตอ่ชาวโลก ท่านมีความกตญัํตูอ่พอ่
แมส่งูมาก และช่วยพอ่แมต่ัง้แตเ่ลก็ ทํางานดแูลเลีย้งแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านได้พบกบันกัพรต และนกัพรตได้ชวนไปศกึษาร่ํา
เรียนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหวอ่งช้อเผง่ก็ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร่ําเรียนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรล ุ
จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เม่ือท่านได้ร่ําเรียนวชิาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของท่านกลบัมา ใช้วชิา
ความรู้ด้านสมนุไพร เพ่ือบําเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ ท่ีเดือดร้อนไปทัว่ทกุสารทิศ เม่ือเกิด
โรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัต้าเซียนได้ใช้วชิาการแพทย์ จดัยาสมนุไพรให้แก่ชาวบ้านเพ่ือตอ่สู้กบัโรคร้าย ตลอด
อายขุยัทองท่าน ได้มีลกูศษิย์มากมายท่ีเคารพท่านและร่ําเรียนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนตา่งยกย่องให้ท่านเป็นเทพห
วอ่งไท่ซิน และได้ตัง้ศาลเอาไว้เพ่ือกราบสกัการะ  เม่ือครัง้ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถางธปูของท่านมา
ด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมกึและพูก่นัจีนโบราณ เพ่ือแสดงถึงตวัท่าน ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทีวดัหวงัต้าเซียน เกาะ
เกาลนู ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวงัต้า
เซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาตอ่เทพเจ้า
หวงัต้าเซียนเป็นอย่างมาก  อีกสิง่หนึ่งท่ีผู้คนศรัทธาและนิยมทําเม่ือมาถึงวดัหวงัต้าเซียนได้แก่ การเส่ียงเซียมซีในวหิารเทพ
เจ้าหวงัต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัต้าเซียนมีความแมน่ยํา
เป็นอย่างยิ่ง 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั อิสระให้ท่านช้อปปิง้อย่างเตม็ท่ีใจกลางแหลง่ช้อปปิง้ย่านถนนนาธานหรือช้อปปิง้ท่ี 

DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบัสนิค้าท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทกุมมุโลก และให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็น
ใจกลางแหลง่ช้อปปิง้กบัสนิค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 
FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น( อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจ )  

 คืนนีพ้กัท่ี Empire Kowloon Hotel(4 ดาว) หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่สาม วัดซีซ้าน-วัดแชกงหมิว - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
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เช้า อาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯปรุงรสตามสตูรต้นตํา  
 หรับกวางตุ้งแท้ หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่"วัดเจ้าแม่กวนอิม"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery)...วดั "ชีซ้าน"  

หรือท่ีคนฮ่องกงเรียกวา่ "ฉ่ีซ้านจ๋ี" เป็นวดัท่ีกําลงัได้รับความสนใจมากท่ีสดุในขณะนี ้เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชม ...  
 ความน่าสนใจของวดันี ้นอกจากบรรยากาศอนัเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพืน้ท่ีกวา่ 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรม
ของเจ้าแมก่วนอิมสีขาว สงูถึง 76 เมตรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกแล้ว ยงัมีอีกสิง่หนึ่ง ท่ีเรียกเสียงฮือฮาในหมูค่นฮ่องกงเป็น
อย่างมาก นัน่คือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ท่ี "บกุระจกกนักระสนุ" ตัง้อยู่ในโซนกฎุิพระสงฆ์ โดยคาดเดากนัวา่ น่ีคือห้องสําหรับ
รับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐีท่ีบริจาคทรัพย์สนิราว 7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพ่ือสร้างวดันีข้ึน้มา
เน่ืองจากวดันี ้เป็นวดัของ "เอกชน" ท่ีมุง่เน้นเผยแพร่และศกึษาธรรมะ จึงตัง้กฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของตนเองขึน้มา โดยเฉพาะ
เร่ืองการเข้าชม ท่ีรับเฉพาะบคุคลท่ีลงทะเบียนลว่งหน้า 30 วนัเท่านัน้ ซึ่งวดันีถื้อวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทาง
วดัห้ามใช้ธปู ห้ามคนนําเนือ้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอ่ืนๆ เข้าไปในวดัเพ่ือสง่เสริมความเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 
สําหรับการแตง่กายให้ทกุท่านสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีสภุาพ ห้ามใสเ่สือ้ท่ีไมมี่แขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเท่านัน้  

หมายเหตุ :ต้องทําการจองควิเข้าวดัลว่งหน้า 1 เดือนเท่านัน้ การจองจะสําเร็จหรือไมข่ึน้อยู่กบัการตอบรับจากเจ้าหน้าท่ีของ
ทางวดัเท่านัน้ ทางบริษัททวัร์ไมส่ามารถท่ีจะยืนยนัการเข้าชมได้ และหากการจองไมสํ่าเร็จขอสวงนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมการ
เดนิทางเป็นเส้นอ่ืน ตามท่ีตกลง ณ วนัท่ีทราบผลแก่ลกูค้า } 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่วัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึ่งเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดั
หนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเข้าไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถ
เปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเช่ือของคนฮ่องกง 
ฉะนัน้คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปทําธรุกิจหรือริเร่ิมธรุกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการ
ของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพ่ือให้หน้าท่ีการงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุ
สิง่ไมด่ีออกไปจากชีวติให้มีแตส่ิง่ดีๆเข้ามาในชีวติของเราตลอดทัง้ปี  
แล้วนําท่านเดนิทางสูจ่ิมซาจุ่ยอิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมอย่างจใุจย่านจิมซาจุ่ย(tsimshatsui)    จิมซาจุ่ยเป็นย่านช้อปป้ิง
ช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกัเม่ือพดูถึงจมิซาจุ่ย ทกุคนก็ต้องนึกถึงถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตัง้แตจ่มิ
ซาจุ่ยไปจนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ดเวร์ิด นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ท่ีทัง้สองฟาก
ฝ่ังของถนน จะเตม็ไปด้วยร้านค้าตา่งๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชัน้ดี ห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั 
ร้านอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว 

 ( อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจ )  
จนถึงเวลานดัหมายนําท่านออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก  

22.00 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี CX709  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 
23.55 น.  ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพร้อมกบัความประทบัใจมรู้ิลืม  
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***************************************************************************************************************************************** 

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็อาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไมมี่เตียง 

พกัเด่ียว 

17-19พฤศจิกายน2561 
ไฟล์ CX616 : 0630- 1015 

CX709:2200- 2355 

20,900 20,900 19,900 18,900 5,900 

24-26พฤศจิกายน 2561 
ไฟล์ CX616 : 0630- 1015 

CX709 :2200 - 2355 

20,900 20,900 19,900 18,900 5,900 

15-17ธนัวาคม 2561 
ไฟล์ CX616: 0630- 1015 
       CX 703 :2000-2210 

20,900 20,900 19,900 18,900 5,900 

หมายเหตุ :กรณีราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่ทา่นละ 12,900 บาท 
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแตไ่มถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 5,900 บาท 
ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 
  คา่รถรับสง่ตามรายการ 
 คา่อาหาร ตามรายการ 
  คา่ธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนตา่งด้าว 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ ท่ีเดนิทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความ

คุ้มครอง  50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้เดนิทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 
  คา่ขนกระเป๋าท่านละ 2ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 
 คา่ห้องพกั สอง-สาม ท่านตอ่หนึ่งห้อง ในโรงแรมท่ีระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั  
 คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮ่องกง และคา่สิน้เปลืองเชือ้เพลงิ คํานวณ ณ วนัท่ี  1ม.ค.2561 
 มีนํา้เปลา่แจกวนัละ 1 ขวด/คน 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืน ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม  

 ดสินีย์แลนด์คนละ 4,000 บาท /เดก็อาย ุ3-11 ปี คนละ 3,500  ราคานีร้วมรถรับสง่  
 คา่ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถคนละ 120 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั  

หมายเหตุ  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวสิยั เช่น อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงานการก่อ

การจลาจล ความ   ลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรม และ

สภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสําคญั  

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
ทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ 
จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผดิชอบคา่บริการท่ีท่านได้ชําระ
ไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิ 
บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้
สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผดิพลาดของทางสายการ
บนิ  จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 
 ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน   
 **** ออกเดนิทางขัน้ต่ํา 10 ท่าน  (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้  
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว  คือร้านหยก ร้าน

บวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจวิเวอร์ร่ีแตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิม่ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิท่ีซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบนิจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถท่ีจะร้องขอได้
วา่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ย่างไรเสียทางเจ้าท่ีและ
หวัหน้าทวัร์จะพยายามอย่างเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเข้าใจ  

เงื่อนไขการจอง1.วางเงินมดัจําท่านละ 5,000 บาท ,เทศกาลและวนัหยดุยาว มดัจําท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี   

แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาท่ีบริษัทฯพร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  
  2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดนิทาง 14 วนั  



Unseen Hongkong ก่อนใคร 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทวัร์ในทกุกรณี  
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
 

*** โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดินทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ*** 

***เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ*** 

 


