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Period ADL SGL Size Flight Available 

12 - 15 ม.ิย. 62  9,999 2,500 20 CX 20 

***กรุณาสอบถามที่นั่งทุกคร้ังก่อนจอง*** 
 

 

 

1 ใน 4 พทุธครีศีกัด ิส์ทิธ ิข์องจนี “เกาะผูโ่ถวซาน” 

ขอพร 9 วดั   เสรมิดวง,โชคลาภ,บารมใีหต้วัทา่นเองและครอบครวั 

วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป,วดัไผม่ว่ง,หนานไหก่วนอมิ,วดัเจา้แมก่วนอมิกระโดดทะเล 

วดัผูจ่ ี,้วดัสอืหยุน,วดัหนานเทยีนเหมนิ,วดัฝูเฉยีน,วดัป่ายจือ่ถางฉานเยีย่น 

แวะชอ้ปป้ิง HONG KONG  อสิระชอ้ป CityGate Outlet 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์(CX) 

 ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ไมร่วมคา่ทปิไกด,์คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น,คา่วซี่าเบบหมูค่ณะ1,650 บาท/ทา่น 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฮ่องกง – สนามบนิหงัโจว – เมอืงหนงิปอ –   สะพานขา้มทะเลยาว

ทีส่ดุในโลก(อา่วหงัโจว) 
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03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคานเ์ตอร ์M สายการ

บนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่CX616(บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.25 น. ถงึ สนามบนิเช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง จากนัน้รอตอ่เครือ่งสู ่เมอืงหังโจว 

12.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหังโจว โดยสายการบนิคาเธ่ยด์รากอน เทีย่วบนิที ่KA620 

14.35 น. ถงึ สนามบนิหงัโจว น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง,ด่านศุลกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย เมอืงหังโจว 

เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มีความมั่งคั่งมากที่สดุแห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน

ศลิปะที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีค าเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซู

โจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์ บนดนิมซูีโจวและหงัโจว” 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหนงิโป(宁波) โดยการขา้ม   สะพานขา้มทะเลที่

ยาวทีส่ดุในโลก(อ่าวหังโจว)  ในมณฑลเจอ้เจียง เร ิม่ตน้จากเมอืงเจยีซิ

งทางทศิเหนือไปสิน้สดุทีเ่มอืงหนงิโปทางทศิใต ้มคีวามยาวทัง้หมด 36 

กโิลเมตร มี 6 ชอ่งทางจราจร มีโครงสรา้งเป็นสะพานขงึ ใชง้บประมาณ

ในการก่อสรา้ง ราว 54,000 ลา้นบาท เมอืงหนงิโป เมอืงขนาดใหญ่เป็น

อันดับสองของมณฑลเจอ้เจยีงรองจากหังโจวและเป็นเมืองท่าทีส่ าคัญ 

อยู่ห่างจากเซีย่งไฮป้ระมาณ 3 ชม. เมอืงนี้เป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นสิง่

ทอ เครือ่งนุ่งห่ม และเป็นทางผ่านสูเ่กาะผู่โถวซานเพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิ สภาพอากาศเมืองหนงิโปคลา้ย

กบัเซีย่งไฮ.้  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TIAN CHENG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่อง เมอืงหนงิโป – เกาะผูโ่ถวซาน – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 9 วดั (วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป,วดัไผม่ว่ง,

หนานไหก่วนอมิ,วดัเจา้แมก่วนอมิกระโดดทะเล,วดัผูจ่ ี,้วดัสอืหยุน,วดัป่ายจือ่ถางฉานเยีย่น,วดัหนาน

เทยีนเหมนิ,วดัฝเูฉยีน) – เมอืงหนงิโป 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพือ่เดนิทางขา้มสู ่เกาะผูโ่ถวซาน 1 ในจ านวน 670 เกาะ

นอ้ยใหญ่ของหมูเ่กาะตานซานมณฑลเจอ๋เจยีง ผู่โถวซานเป็นเกาะพุทธครี ี1 ใน 

4 แห่งของเมืองจีน (1. จิว่หัวซานมณฑลอันฮุย 2. เอ๋อเหมยซาน (งอ้ไบ)้ มณฑล

เสฉวน 3. อู่ไถซานในมณฑลซานซี 4. ผู่ถ่อซานมณฑลเจอ้เจียง) ตั ้งอยู่ดา้น

ตะวันออก ค่อนไปทางเหนือของมณฑลเจอ้เจียงเป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ 11.82 ตารางกโิลเมตรมีวัดนอ้ย

ใหญ่ ส านักสงฆ ์สถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิ สรา้งตัง้แตร่าชวงศถ์งัและราชวงศซ์ง่รวม 219 แห่ง เป็นเกาะทีม่วีัด

และอารามในลทัธเิต๋าอยู่มากมาย จนเดนิทางถงึท่าเรอื ลงเรอืขา้มฝ่ังสูเ่กาะผู่โถวซาน ระหว่างล่องเรือใหท้่าน

ไดพ้ักผ่อนชมววิตามอัธยาศยั จนเดนิทางถงึเกาะผู่โถวซาน 

น าท่านเดนิทางสู่  วัดเจา้แม่กวนอมิไม่ยอมไป เป็นวัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน 

ทีต่ัง้อยู่บนโขดหนิรมิทะเล เป็นทีป่ระดษิฐาน องคเ์จา้แม่กวนอมิทีแ่กะสลกัจากไม ้

ทาทับดว้ยสทีอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิองคแ์รกของเกาะผู่โถวซาน สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 916 ตรงกบัสมัยราชวงศถ์งั เป็นยุคเจรญิรุ่งเรอืงของพุทธศาสนาในประเทศจีน 

เลา่กนัว่าครัง้หนึง่หลวงพ่อฮุ่ยเออ้พระภกิษุจากประเทศญีปุ่่ น ทีเ่ดนิทางมาศกึษาธรรมในจนี และไดอ้ัญเชญิองค์

เจา้แม่กวนอมิ เพื่อจะน ากลบัไปยังประเทศญี่ปุ่ น เมื่อเรอืจะแล่นออกจะเกาะแห่งนี้ ไดเ้กดิพายุ ลกูใหญ่เกดิข ึน้ 

จงึจ าเป็นตอ้งหยุดการออกเรือครัง้พอรอใหพ้ายุสงบจะแลน่เรอืออกอกีก็เกดิ เหตกุารณ์เชน่เดยีวกบัครัง้แรก เป็น

อย่างนั้น 3 ครัง้ 3 ครา ท าใหไ้ม่สามารถอัญเชญิไปได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าเจา้แม่

กวนอมิ มาตัง้ประดษิฐานไวบ้รเิวณดังกล่าว จงึเป็นทีม่าขอชือ่วัดเจา้แม่กวนอมิไม่

ยอมไป เชญิทา่นสกัการะขอพรตามค าแนะน าของไกด ์ชมบรรยากาศโดยรอบและ

บรเิวณก าแพงวัดมภีาพแกะสลกัเลา่เรือ่งต านานของทา่นเอาไวด้ว้ย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วัดไผ่ม่วง (จือ่จูห้ลนิ) น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอมิที่

ประดษิฐานภายในวัด นอกจากนี้ภายในวัดยังเต็มไปดว้ยตน้ไผ่จ านวนมาก ตน้ไผ่

ภายในวัดจะมีลักษณะพเิศษ คอื มีล าตน้สมี่วง และตน้ไผ่ชนดินี้ปลูกไดท้ีเ่ดยีวบน

เกาะผู่โถวซานเทา่นัน้ 

น าทา่นนมัสการ องคพ์ระโพธิส์ตัวก์วนอมิปางทะเลใต ้หรอื หนานไห่กวนอมิ องค์

เจา้แม่กวนอมิรูปหล่อส ารดิ สูง 33 เมตร พระพักตรห์ันออกทะเล มือดา้นซา้ยถือ

ธรรมจักรสว่นมอืดา้นขวาแสดงปรางหา้ม ถอืว่าเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เกาะผู่โถวซาน พระพักตรห์ันออกสูท่ะเลใตเ้ปรยีบเสมอืนท่านคอยดแูลปกปักรักษา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ผูท้ีเ่ดนิทางอยู่ในทะเล มผีูค้นเดนิทางมาขอพรเรือ่งการเดนิทางและในดา้นอืน่ๆเป็นจ านวนมาก 

น าท่านเดนิทางสู่ วัดเจา้แม่กวนอมิกระโดดทะเล สกัการะรอยเทา้เจา้แม่กวนอมิ มีความเชือ่ว่าองคเ์จา้แม่

กวนอมิกระโดดมาทีว่ัดแห่งนี้ จากเกาะลัว่เจยีซาน เชญิทา่นชมรอยเทา้เจา้แม่กวนอมิและขอพรตามอัธยาศยั  

น าท่านเขา้สู ่  วัดผู่จี้ (Puji Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีชือ่เสยีง

มากทีส่ดุบนเกาะผู่โถวซาน สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศซ์ง่ ภายในวัดประดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิปางน่ังสมาธทิี่ใหญ่ที่สุด ชาวบา้นเรียกว่า“เฉียนซื่อ” นอกจากนี้ยังมีพระ

โพธสิตัวก์วนอมิปางจักรพรรด ิวัดผู่จีม้ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการสวดมนต ์เพราะมีการสวด

มนตต์่อเนื่องนานกว่า 900 ปี โดยจะสวดตัง้แต่ ตี4-6โมงเชา้ ผูน้ าสวดเป็นไตซ้ือ 

70-80 รูป ผูท้ีต่อ้งการมาสวดมนตต์อ้งลงทะเบียนล่วงหนา้1วัน ตอ้งกนิเจและตอ้ง

บรจิาคเงนิท าบุญ อสิระใหท้า่นขอพรตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่  วัดสอืหยุน (สอืหยุนฉางเอวี้ยน) วัดเก่าแก่อีกวัดหนึง่ของ

เกาะผู่โถวซาน ในสมัยกอ่นเปรียบไดว้่าใครก็ตามทีม่าถงึเกาะผู่โถวซาน วัดสอืหยุน

นับเป็นประตูแรกที่ผูค้นจะเขา้มากราบไหวเ้จา้แม่กวนอมิบนเกาะศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ 

เสมอืนมารายงานตวักบัเจา้แม่กวนอมิว่าขา้พเจา้ไดเ้ดนิทางมาถงึทีเ่กาะแห่งนี้แลว้เพือ่มากราบไหวท้า่น. 

น าท่านเขา้สู่  วัดป่ายจื่อถางฉานเยีย่น (百子堂禅院子) สรา้งเมื่อสมัยราชวงศห์มงิ 

400 กว่าปี เป็นวัดเล็กๆเดมิมีชือ่ว่า ล ิว่เหออาน (Liu He An) จนมาถงึสมัยราชวงศ์

ชงิมีเจา้อาวาสและพระหลายรูป ตอ้งเพิม่เตมิวหิาร ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่เป็นวัดป่ายจื่

อฉาง วัดนี้จะดังเกีย่วกบัการขอลกู จะมผีูค้นทีเ่ดนิทางเขา้มาขอลกูประจ า นมัสการ

เจา้แม่กวนอมิและพระศรอีรยิเมตไตรและสิง่ศกัด ิส์ทิธิภ์ายในวัดตามอัธยาศยั 

น าท่านสู่  วัดหนานเทียนเหมนิ วัดที่อยู่ทางทศิใต ้วัดหนานเทียนเหมนิเป็นวัดที่

อยู่ทางใตส้ดุของเกาะผู่โถวซาน อสิระท่านขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิ จนถงึเวลานัด

หมาย 

น าท่านสู่  วัดฝูเฉียน (ฝูฉวนฉานหลนิซื่อ) เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเจา้แม่กวนอิมที่

ศกัด ิส์ทิธิ ์อกีทัง้ยังเป็นสถานทีจ่ัดการ การเรยีนการสอน มกีารจัดการศกึษาของพระ

เพือ่ส าหรับเรยีนรูพ้ระธรรม เชญิทา่นขอพรและชมบรรยากาศภายในวัดตามอัธยาศยั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงหนงิโป  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TIAN CHENG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม เมอืงหนงิโป – เมอืงเซี่ยงไฮ ้– รา้นนวดเทา้ – รา้นหยก – ถนนนานกงิ – หาดไวท่าน – ★ Option 

Tour ลอ่งเรอืแมน่ า้หวงผู ่ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมหานครเซี่ยงไฮ ้ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "นครปารีสแห่งตะวันออก" โดยการ

ผลกัดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วข ึน้เป็นผูน้ าและเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยี เซีย่งไฮ ้

จงึนับเป็นความภูมใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอืกนัว่าเมืองของตนเป็นสญัลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ใน

ดา้นความกา้วหนา้และทนัสมัย (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมุนไพรจนี และรับฟังสรรพคณุ “บวั

หมิะ” ยาสามัญประจ าบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น. 

น าท่านชมและชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ ย่านชอ้ปป้ิงซึง่มีความยาวถงึ 5 

กม. ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีส่ดุของนครเชีย่งไฮ ้รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชือ่ดังกว่า 10 หา้ง รา้นคา้ต่าง ๆ, รา้นอาหาร

และศูนยก์ลางความบันเทงิมากมาย  จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ  เขต

หาดไว่ทาน หรือ หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของ

แม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ ิง่ก่อสรา้งหมื่นปีแห่งชาตจิีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนคร

เซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที่ส าคญัแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของ

ไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การ
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ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม

และส านักงานใหญ่ของธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตไว่ทานแห่งนี้ทา่นจะสามารถมองเห็น หอไขมุ่ก 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

★★ OPTION TOUR ★★  ล่องเรือแม่น ้าหวงผู่ (Huangpu River) ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตกึอาคารเก่าแก ่

และชมวถิชีวีติของผูค้นทีใ่ชช้วีติอยู่รมิแม่น ้าแห่งนี้ ซ ึง่การลอ่งเรอืในยามค า่คนืก็จะมคีวามสวยงามไปอกีรูปแบบ 

ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดเ้ห็นสสีนัของเมืองทีส่ว่างไสวไปดว้ยไฟจากตกึรามบา้นชอ่งของผูค้น พรอ้มทัง้ตกึสงูใหญ่

รมิแม่น ้า และทีข่าดไม่ไดก้็คอืทศันียภาพของหอไขมุ่กตะวันออกในยามค า่คนื 

แมน่ า้หวงผู ่(Huangpu River) เป็นเสน้ทางเดนิเรอืหลักของเมอืงเซีย่งไฮ ้คดเคีย้ว ไหลจากปากแมน่ ้าแยงซ ีในเมอืงอูซ๋ง่ ไปยังทะเล

จนีตะวันออก ยาว 71 ไมล ์และ กวา้ง 0.25 ไมล ์และลกึ 30 ฟุต โดยเฉลีย่ ระยะทางจากทางเหนือสูต่ัวเมอืงเซีย่งไฮ ้รวม 

18 ไมล ์ซึง่แบ่งตัวเมอืงเซีย่งไฮเ้ป็น 2 ฝ่ัง คอื ฝ่ังตะวันออก และ ตะวันตก ดว้ยลักษณะภมูปิระเทศดั่งกลา่วท าใหก้จิกรรม

การลอ่งเรอื เป็นสิง่ทีด่งึดูดนักทอ่งเทีย่ว ใหเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมดั่งกล่าวทัง้ในเวลากลางวันและ กลางคนื นอกจากนนี้ 

ตกึสงูระฟ้า ทัง้หอไขม่กุ หอจนิเหมา รวมทัง้ตกึอืน่ๆ ที ่มกีารออกแบบคลา้ยกันแมจ้ะสรา้งคนละชว่งเวลา 

(คา่ออพชัน่ทัวร ์ลอ่งเรอืแมน่ ้าหวงผู่ คา่ใชจ้่ายทา่นละ 250 หยวนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LINZHEN  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ ้– สนามบนิผูต่ง – สนามบนิฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กทเอาทเล็ต – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบ ิ

นสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร   หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

09.40 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่CX616 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

12.30 น. ถงึ สนามบนิเช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เชญิท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั ้งหา้ง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , 

Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอื่นๆอีกมากมาย ของทีน่ี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลด

ถงึ 70% เลยทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกว่าปกตอิย่างแน่นอน *อสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  หรอื 

อสิระไหวพ้ระ เกาะลันเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วอันมีเอกลักษณ์ระดับ

โลกของฮ่องกง ข ึน้สูด่า้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 องศา หรอื  หากทศันวสิยัไม่

เอือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิารทา่นสามารถใชบ้รกิาร

รถโคช้แทน  สักการะพระใหญ่โป่วหลนิ ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้

ใหญ่ที่สุดในโลกองคพ์ระท าข ิน้จากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้

ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบื้องล่าง ชมความ

งดงามตามอัธยาศยั.......จนถงึเวลานัดหมาย   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

21.35/22.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่CX617/709 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.30/00.20 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ.................. 

 
 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจีน, รา้นไข่มุก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุท่านทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
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 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× คา่วซี่า ทา่นละ 1,650 บาท วซี่าหมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง
ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ
ใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบั
เทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ

เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เทา่นัน้  


