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เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจ าตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพอ่แชกง 

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า ... เจ้าพอ่กวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 

เจ้าพอ่หวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน 

***พเิศษ...เป็ดย่างต้นต ารับฮ่องกง*** 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ-ฮอ่งกง    

13.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สาย
การบนิคาเธย ์แปซฟิิคเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

15.20 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที่CX654 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

19.15 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
10.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สาย

การบนิคาเธย ์แปซฟิิคเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
13.05 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที่CX614 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
16.55 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
09.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สาย

การบนิคาเธย ์แปซฟิิคเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
11.40 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที ่CX750 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
15.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

นําทา่นสูฝ่ั่งเกาลนูฮอ่งกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีโดย
อยูต่ดิกับมณฑลกวา่งตง(กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝ่ังตะวนัตก หา่งไปราว 61 กโิลเมตร ฮอ่งกง
เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเล็กๆ แหง่หนึง่ ในเขตอําเภอซนิอัน เมอืงเซนิเจิน้ หลังจากจนีพา่ยแพ ้
ในสงครามฝ่ิน เกาะฮอ่งกงและเกาลนูจงึถกูครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 
ตามลําดับ ตอ่มาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษไดทํ้าสญัญา ‘เชา่ซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องลําน้ําเซนิ
เจิน้  ซึง่ปัจจบุันเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่วา่เมือ่
ครัง้อังกฤษเขา้ยดึครองในสมัยสงครามฝ่ินเกอืบสบิเทา่ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL / SAV HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง ไหวพ้ระ 6 วดั-ชอ้ปป้ิง- Avenue of Star&Symphony of Lights 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบติม๋ซ า  ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นไปไหวเ้จา้แมท่บัทมิ ทีว่ดัเทยีนโหว่ Tin HuaTempleShuan Wan (1)เพือ่ชว่ย
คุม้ครองการเดนิทางใหป้ลอดภัยหรอืเรยีกวา่เทพธดิาแหง่สรวงสวรรค ์หรอืเทพแีหง่ทอ้งทะเล มี
ความสามารถพเิศษเหนอืธรรมชาต ิทา่นจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะ
ทางทะเล 
นําทา่นไหวเ้ทพเจา้ประจ าตวัทีว่ดัหยูน่หยูน่Yuen Yuen Institute (2)สกัการะพระบรม
ศาสดาของพทุธ เตา๋ และขงจือ้ ไหวไ้ทส้ว่ยเอีย้ เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา ในวดัทีม่ฮีวงจุย้ดทีีส่ดุ
แหง่หนึง่ของฮอ่งกง และถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ ่เพราะเป็นวดัเดยีวในฮอ่งกงที่
บชูาศาสนาพทุธ เตา๋และขงจือ้จดุเดน่อยูท่ีว่หิารหรอืหอฟ้า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตดิา้นหลังเพือ่รับ
พลังมังกรจากภเูขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมังกรเขยีวเป็นวดัทีส่วยงามและมขีนาดใหญ ่อยู่
บรเิวณเนนิเขาใกลห้มูบ่า้นโลไว และวดันีเ้คยเป็นสถานทีถ่า่ยทําละครกีเ่พา้อกีดว้ย 
นําทา่นไปไหวห้ลวงพอ่แชกง ทีว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค (3) ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่ 
ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ใน
สมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปู
ปั้นเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวดัตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศ์

ชงิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุ
ชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ 
และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็
จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กันดาบไรพ้า่ยของทา่น 
คนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารที่
มชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้กง๊ ยังเป็น
ทีม่าของจีก้ังหันนําโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง 
เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกัน
ทัง้ส ิน้ 
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นําทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่ม 
นําทา่นไปไหวเ้จา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ าKun Im Temple (4)เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่
หนึง่ในยา่นฮองฮําฮอ่งกง ทกุทา่นจะไดข้อพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตาชว่ย
คุม้ครองและปกปักรักษา หรอืคนไทยจะรูจั้กกันในนามเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชือ่รูจั้กและ
นับถอืกันมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เป็ดยา่งตน้ต ารบั 
นําทา่นไปไหวเ้จา้พอ่กวนอ ู Kuan Au Temple ทีฝ่ั่งฮอ่งกง (5) ทา่นเจา้พอ่กวนอเูป็น
สญัลักษณ์ของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดั่งขนุเขา 
มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุ
ชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล้ําแกฝ่่ายตรงขา้มและใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอื
บรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง 
นําทา่นเดนิทางสูห่าดทรายรพีลสัเลย ์ไปไหวเ้จา้แมก่วนอมิ (6) 
ซึง่หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ป
หลายเรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง 
โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีง
ในเรือ่งของการขอบตุร และเทพเจา้ ไฉ่ซงิเอยีะ เทพ แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่
อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี และนําทา่นเลอืกซือ้สมนุไพรจนี ซึง่ถอืเป็น
สนิคา้เพือ่สขุภาพ 
อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธานซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท่ัวทกุมมุโลก 
ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆอยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอื
งบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากท่ัวทกุ
มมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกับ
รา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand 
Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  
พรอ้มชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lightsความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุคํา่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุ
ยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่
สองฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติช์

ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั***  
พกัทีS่ILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL / SAV HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม ไหวพ้ระ 3 วดั-ชอ้ปป้ิง-กรงุเทพฯ     

เชา้ รบัประทานอาหาร แบบติม๋ซ า  ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นไหวเ้จา้เทพเจา้ หวงัตา้เซยีน (7) (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดั
เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮอ่งกง สงัเกตได ้
จากมวลชนจํานวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท่ังควนัธปูคละคลุง้ไปท่ัวบรเิวณทา่นเทพเจา้
หวงัตา้เซยีนเดมิทา่นชือ่ "หวอ่งชอ้เผง่" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก 
ทา่นมคีวามกตัญํตูอ่พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ล็ก ทํางานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่
ทา่นไดพ้บกับนักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษารํ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้
ตัดสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษารํ่าเรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนทา่นสามารถ
เสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้เมือ่ทา่นไดรํ้่าเรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องทา่น
กลับมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่บําเพ็ญประโยชน ์เดนิทางรักษาประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้
ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท่ัวทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี ทา่นหวงัตา้เซยีนได ้
ใชว้ชิาการแพทย ์จัดยาสมนุไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่ตอ่สูก้ับโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองทา่น ไดม้ลีกู
ศษิยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและรํ่าเรยีนวชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพห
วอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 
แวะชมสนิคา้โอท๊อปของจนีรา้นหยก ซึง่คนจนีถอืเป็นเครือ่งรางและเครือ่งประดับตดิตัว  
นําทา่นไหวท้ ีว่ดัชชีหิลนิ Chi Lin Nunnery (8)สกัการะพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัว ์และ
เทพยดาสําคัญตา่งๆ ในสํานักชขีองพระพทุธศาสนามหายานทีใ่หญส่ดุในภมูภิาคเอเชยี 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นไหวพ้ระใหญว่ดัโป่หลนิ (9) ตัง้อยูท่ีเ่กาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะ
ฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง นําทา่นน่ัง กระเชา้ Ngong ping 
360จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 
องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน)พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของ
หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)บนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร์ อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้ บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว ใหท้า่นนมสัการพระ
ใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 
เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้
และอสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีC่ity gate Outletเป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ราคาลด
พเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่ 70 กวา่ยีห่อ้ เชน่Nike, Adidas, 
Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, 
Samsonite, Crocsและชัน้ใตด้นิจะม ีSupermarket ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ***กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย*** 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที ่CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

23.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
22.00 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิคาเธย ์แปซฟิิคเทีย่วบนิที ่CX709 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
00.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ไฟลบ์นิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

3-5 ม.ค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

4-6 ม.ค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

10-12 ม.ค. 63 
CX614 1305-1655 
CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

11-13 ม.ค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

17-19 ม.ค. 63 
CX654 1520-1915 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

25-27 ม.ค. 63 
CX654 1520-1915 
CX709 2200-0005 19,999 19,999 19,999 5,500 

7-9 ก.พ. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 18,999 18,999 18,999 5,500 

14-16 ก.พ. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

15-17 ก.พ. 63 
CX614 1305-1655 
CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

21-23 ก.พ. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

22-24 ก.พ. 63 
CX614 1305-1655 

CX6172135-2340 16,999 16,999 16,999 4,500 

28 ก.พ.-1 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 
CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

29 ก.พ.-2 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 

CX6172135-2340 16,999 16,999 16,999 4,500 

6-8 ม.ีค. 63 CX614 1305-1655 16,999 16,999 16,999 4,500 
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CX709 2200-0005 

7-9 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

13-15 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

14-16 ม.ีค. 63 
CX7501140-1530 
CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

20-22 ม.ีค. 63 
CX750 1140-1530 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

21-23 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2200-0005 16,999 16,999 16,999 4,500 

27-29 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 
CX709 2225-0020 16,999 16,999 16,999 4,500 

28-30 ม.ีค. 63 
CX614 1305-1655 

CX709 2225-0020 16,999 16,999 16,999 4,500 

 

อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่น ทา่น
ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 90 HKD/ทา่น***(ทปิหัวหนา้ทัวร์
ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้) / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 30 กก. / 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***เง ือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 %  
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
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2. เนือ่งจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น้ํามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 


