โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง–วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลต

– avenue of star and Symphony of lights

ขาไป CX616
04.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์( CX )
เพื่อทําการเช็คอินตั๋ว

06.35 น.

เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX700 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครือ
่ ง

10.15 น

ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊อกลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาล

……………………………………………….
ขาไป CX700
05.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์( CX )
เพื่อทําการเช็คอินตั๋ว

08.20 น.

เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX700 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครือ
่ ง

12.10 น

ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊อกลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาล ร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเล
เป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางสู่ พระใหญ่นองปิง(นั่งกระเช้าแบบสแตนดาส) ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะ
ลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง กับรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping
Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สู่
ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทั้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติ
ฮ่องกง เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่
1.5 เฮคตาร์ สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทั้งร้านค้าและร้านอาหารจะทําให้คุณ
เพลิดเพลินอยู่ได้หลายชัว่ โมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ) ท่านสามารถ
มองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสูง 22 เมตร ประทับ
กลางแจ้ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่
ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้น สู่ฐานที่องค์ พระนั่งประทับอยู่ เหนือระดับน้าํ ทะเล 371 เมตร
ชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบที่จะทําให้คุณตื่นตะลึง
(ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิงโดยรถบัส
ท้องถิ่น)

หลังจากนมัสการพระใหญ่นองปิงแล้วนําท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Nike,
Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคามากถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่าง
อิสระ( อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ) จนได้เวลาอันสมควรนําท่าน
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชมอะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคลสําคัญที่มส
ี ่วน
ช่วยให้ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวู้ดแห่งตะวันออก"
ผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น
และต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียงทีจ
่ ะพา
คุณออกเดินทางสู่ "ถนนสายดารา" โดยรูปปั้นสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและรูปปั้นดาราต่าง
ๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์สายน้ําที่ไหลริน มีแสงไฟส่องเคล้าคลอเบา ๆ สอดรับกับ
หลักปรัชญาของบรู๊ซ ลีเรือ
่ ง "การเป็นดั่งสายน้ํา" และเพลงชวนนึกถึงความหลังของ Anita Mui
ที่ชื่อว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรูปและทักทายกับ 2 ซูเปอร์สตาร์ดังผ่าน
เทคโนโลยี AR พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่ดาวบนท้องฟ้า
เคียงข้างรูปปั้นการ์ตูนชื่อดัง Mcdull วิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรียตัดกับท้องฟ้าฮ่องกงอันเป็น
เอกลักษณ์ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ดูงดงามลงตัว เช่นเดียวกับที่คุณสามารถชมทัศนียภาพที่
สวยงาม จากนั้นชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน
การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและ
เสียงถาวรที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่าง ๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่ง
ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์กจ
็ ะ
ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

คืนนี้พักที่ Eaton Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจิวเวอร์รี่ -วัดหวังต้าเซียน )-ช้อปปิ้ง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุง
รสตามสูตรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชม
ทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่าง ๆ อันทันสมัย นําท่านนั่งรถบัสสู่วิคตอเรีย
พีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก
ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

แล้วนําท่านสู่รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ําตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน
ในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพ
เจ้าต่าง ๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อ
ความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา
เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบ
คลําหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สท
ิ ธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของ
เสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง
ตรงกลางจะมีเจ้าแม่กวนอินทรงประดิษฐานอยู่บนเก้าอี้ เจ้าแม่กวนอิมปางนี้มีชื่อเสียงทางด้านการ
ให้กู้เงินคะ วิธีการ : (ความเชื่อส่วนบุคคล)เราก็จุดธูปอธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้เลย
จะเอาเท่าไรก็ว่าไป บางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่แจกซองเงินให้แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรียมไปเอง แล้วนําไป
วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ 9 รอบ ก็แล้วแต่กําลังความตั้งใจ จากนั้นก็เก็บซองอังเปา นั้น
ไว้ เปรียบเสมือนว่าเราได้กู้เงินมาจากองค์เจ้าแม่แล้ว เมื่อไรที่สําเสร็จผลตามที่อธิฐาน ก็ค่อย
กลับไปทําบุญใช้ท่าน ( ขอเสร็จสมหวังเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )แล้วเดินทางไป
ชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครือ
่ งประดับ
และกังหันนําโชค ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดี ๆ
เข้ามาในชีวิต อีกทั้งช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุง่ เรืองในท่านที่ทํา
ธุรกิจ หากเป็นข้าราชการจะได้เลือ
่ นยศเลือ
่ นตําแหน่ง หากเป็นลูกน้องพนักงานบริษัทจะเป็นที่รัก
ของเจ้านาย
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้า
เซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อม
คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทก
ุ ครั้งเมือ
่ มีโอกาสไปเยี่ยม
เยียน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจํานวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิต
เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทํางานดูแลเลี้ยง

แพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ําเรียนวิชาบนภูเขาไกล
ท่านหว่องช้อเผ่งก็ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ําเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจน
บรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้
ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษา
ประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศ
จีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอด
อายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ําเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่าง
ยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ เมื่อครั้งชาวจีนอพยพ
มายังเกาะฮ่องกง ได้อัญเชิญกระถางธูปของท่านมาด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและพูก
่ ัน
จีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั้งหมดได้ตั้งสถิตย์ไว้ทีวัดหวังต้าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศ
ฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจาก
เทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทําให้
ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยม
ทําเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอก
เซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยํา
เป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
(วันนี้อิสระอาหารค่ําเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ)
คืนนี้พักที่ Eaton Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

วัดซีซ้าน -วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ
ปรุงรสตามสูตรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่"วัดเจ้าแม่กวนอิม"ชีซ้าน"
(Tsz Shan Monastery) ...วัด "ชีซ้าน" หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า "ฉี่ซ้านจี๋" เป็นวัดที่กําลัง
ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เปิดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชม ...ความน่าสนใจของวัดนี้ นอกจาก
บรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพื้นที่กว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้า
แม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เรียกเสียง
ฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็นอย่างมาก นั่นคือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกันกระสุน" ตั้งอยู่
ในโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คือห้องสําหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐีที่บริจาค
ทรัพย์สินราว 7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาเนื่องจากวัดนี้
เป็นวัดของ "เอกชน" ที่มุ่งเน้นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตั้งกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของตนเอง
ขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องการเข้าชม ที่รับเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 30 วันเท่านั้น ซึ่งวัดนี้
ถือว่าเป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวัดห้ามใช้ธูป ห้ามคนนําเนื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอาหารอื่น ๆ เข้าไปในวัดเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับการแต่งกายให้ทุก
ท่านสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพ ห้ามใส่เสื้อที่ไม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเท่านั้น

หมายเหตุ : ต้องทําการจองคิวเข้าวัดล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น การจองจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ
ตอบรับจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดเท่านั้น ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถที่จะยืนยันการเข้าชมได้ และหาก
การจองไม่สําเร็จขอสวงนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอื่น ตามที่ตกลง ณ วันที่ทราบ
ผลแก่ลูกค้า }

แล้วนําท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่าง
มากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุก ๆ ปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปัก
ธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันทีส
่ ามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้
ทําแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกง

จึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทําธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่า
ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้หน้าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของ
เจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของเรา
ตลอดทั้งปี
แล้วนําท่านเดินทางสู่จิมซาจุ่ย อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิมซาจุ่ย(tsim sha tsui)
จิมซาจุ่ยเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ทีค
่ นทั่ว ๆ ไปก็ต้องรู้จก
ั เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุก
คนก็ตอ
้ งนึกถึงถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนน
สายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็ม
ไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้า
ทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ไปจนถึงระดับ 5 ดาว (
อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ )
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก
22.25 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์เที่ยวบินที่ CX709 กลับสู่กรุงเทพฯ
บริการอาหารบนเครื่อง

00.05 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

*****************************************************************************************************************************************
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ
้ ัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน มีเตียง

2 ท่าน มีเตียง

2 ท่าน ไม่มีเตียง

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

19,900

19,900

18,900

17,900

5,000

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 มี.ค. 2563

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

21-23 มี.ค. 2563

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

28-30 มี.ค. 2563

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

11-13 ม.ค. 2563

พัก
เดี่ยว

ขาไปCX616:0636-1015

18-20 ม.ค. 2563
ขาไปCX616:0636-1015

8-10 ก.พ. 2563
15-17 ก.พ. 2563

หมายเหตุ :

กรณีราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ท่านละ 9,500 บาท
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ราคา 5,900 บาท

ค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร


ค่ารถรับส่งตามรายการ

 ค่าอาหาร ตามรายการ


ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ํากว่า 15 ปี
หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี
ไม่คุ้มครอง


ค่าขนกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.

 ค่าห้องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คํานวณ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562
 มีน้ําเปล่าแจกวันละ 1 ขวด/คน

ค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนละ 300 บาท/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงานการก่อการจลาจล ความ ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือ
เข้าประเทศ เป็นต้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น
การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย


ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

 **** ออกเดินทางขั้นต่ํา 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับ
ซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ซอ
ื้ มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทาง
บริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนไหน และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องอาจจะไม่ได้นั่ง
ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่เผื่อที่จะ
ได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
เงื่อนไขการจอง
1.วางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท แล้วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯพร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
มาด้วยเพราะต้องใช้ชื่อจองคิวเข้าวัดซีซ้าน ควรทําการจองทัวร์อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 1 เดือนก่อนการเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่ หากมีการผิดพลาดทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ***

***เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษท
ั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ***

