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ไหวพ้ระเสรมิบารม6ีวดัดงัตอ้นรบัปีใหม ่

1. วดัเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วดัซีซ้าน (Tsz Shan Monastery) Unseen ฮ่องกงก่อนใคร 
2. วดัโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง) นัง่กระเช้า360 องศา 
3. วดัเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮมั ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 

4. วดัเจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย์และองค์ไฉ่ซงิเอ๊ียะโชคลาภเงินทอง  
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5. วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนั หมนุกงัหนัน าโชค ขอพระเร่ืองธุรกิจการ การงาน โชคลาภ เงินทอง 
6. วดัหวงัต้าเซียน ขอพระเร่ืองสขุภาพและขอเนือ้คู่ 

       โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรก  กรุงเทพ - ฮ่องกง–วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปป้ิงซติีเ้กท 

05.00 น.       คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต6ู แถวM  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์( CX )เพื่อท าการเช็คอินตัว๋ 

08.25 น.       เหิรฟา้สูฮ่่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX700 บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

12.10 น      ถึงทา่อากาศยานใหมเ่ช็กแลบ็ก๊อกลงทนุด้วยเงินจ านวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพื่อ 

สร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  แล้วน าทา่นเดินทางสู ่พระใหญ่นองปิง(นัง่

กระเช้าแบบสแตนดาส ) ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟา้นองปิง  กบัรถกระเช้าลอยฟา้ 

Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สูท่ี่ราบนองปิง  

ในเวลา 25 นาที  ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ สนามบินนานาชาตฮิ่องกง  เมื่อไปถงึปลายทางลองแวะเยือน

สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์  สิง่ที่นา่สนใจหลายอยา่งของหมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและ

ร้านอาหารจะท าให้คณุเพลดิเพลนิอยูไ่ด้หลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บตัรผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   ทา่นสามารถมองเห็น

พระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สดุในโลกจาก

เกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง  ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือ

ระดบัน า้ทะเล  371  เมตรชมทวิทศัอนังดงาม   โดยรอบที่จะท าให้คณุตื่นตะลงึ 

 (ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะน าทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถบสัท้องถ่ิน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    UNSEEN-HKG2-MAR19-3D2N-CX-W67 

    

หลงัจากนมสัการพระใหญ่นองปิงแล้วน าทา่นช้อปปิง้ ณ ห้าง ซติีเ้กท เอาท์เลต ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านค้า 

Outlet แบรนด์ดงัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดงัระดบัโลกอกี

มากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70% ให้ทา่นได้เลอืกช๊อปได้อยา่งอิสระ 

( อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท่้านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจ)  จนได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั 

ค ่า    รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร       

 คืนนีพ้กัที่  Kimberley Hotel หรือ Empire kowloon Hotel (4 ดาว) หรือเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 

วันที่สอง      ฮ่องกง –ซติีท้วัร์(น่ังพคีแทรมสู่วิคตอเรียพคี– 

            เจ้าแม่กวนอมิรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮัม-โรงงานจวิเวอร์ร่ี 

         วัดหวังต้าเซียน )-ช้อปป้ิง    
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เช้า อาหารเช้า ณ ภตัาคาร   บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นต าหรับ

กวางตุ้งแท้  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการค้า

ตา่ง ๆ อนัทนัสมยั  น าทา่นน่ังพคีแทรมสูว่ิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอา่วฮ่องกงที่

สวยงามเลือ่งลอืไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮอ่งกง ช่ืนชมกบัวิวทวิทศัน์ของเกาะฮ่องกง 

       

แล้วน าทา่นสูรี่พัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่วอา่วด้านนี ้

เป็นอา่วน า้ตืน้  ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนคิชายทะเล    แตท่ี่นา่สนใจคือ

ด้านหนึง่ของอา่วมวีดั  พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่ง ๆ   ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย   ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงัฆ

จาย บชูาเพื่อความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่  มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวง

ชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมวีิธีการเสีย่งทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบูคล าหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ อิสระทา่น

สกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแหง่นีค้ืออีกด้านของเสนห์่ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมือง    
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสูว่ดัเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom ซึง่วดันีเ้ป็นวดัที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจ้าแมก่วนอิน

ทรงประดิษฐานอยูบ่นเก้าอี ้ เจ้าแมก่วนอมิปางนีม้ีช่ือเสยีงทางด้านการให้กู้ เงินคะ  วิธีการ : (ความเช่ือสว่นบคุคล)เราก็จดุธูป

อธิฐานขอพร  และขอกู้ เงินจากทา่นได้เลยจะเอาเทา่ไรก็วา่ไป บางครัง้จะมีเจ้าหน้าทีแ่จกซองเงินให้แตถ้่าไมม่ีเราก็เตรียมไป

เอง   แล้วน าไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ  9 รอบ  ก็แล้วแตก่ าลงัความตัง้ใจ   จากนัน้ก็เก็บซององัเปา นัน้ไว้  เปรียบเสมือน

วา่เราได้กู้ เงินมาจากองค์เจ้าแมแ่ล้ว  เมื่อไรที่ส าเสร็จผลตามที่อธิฐาน  ก็คอ่ยกลบัไปท าบญุใช้ทา่น  ( ขอเสร็จสมหวงัเรียบร้อย

แล้ว  อยา่ลมืมาคืนทา่นนะคะ ) 

แล้วเดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมช่ืีอเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนัน าโชค  

ซึง่เช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมด่ีออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดี ๆ เข้ามาในชีวติ อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภ

เงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีท าธุรกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เลือ่นยศเลือ่นต าแหนง่ หากเป็นลกูน้อง

พนกังานบริษัทจะเป็นท่ีรักของเจ้านาย     

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร    หลงัอาหารจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดั

นีว้า่ หวอ่งไทซ่ิน) เป็นวดัเกา่แก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไมม่ีวนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกต

ได้ทกุครัง้เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจ านวนมากที่มาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธูปคละคลุ้งไปทัว่บริเวณ 

ทา่นเทพเจ้าหวงัต้าเซียน เดิมทา่นช่ือ "หวอ่งช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดนิดินธรรมดาคนหนึง่ ท่ีมจิีตเมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมีความ

กตญัญตูอ่พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นได้พบกบันกัพรต และนกัพรตได้

ชวนไปศกึษาร ่าเรียนวิชาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งช้อเผง่ก็ตดัสนิใจตามนกัพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรียนวิชา ทา่นขยนัหมัน่เพียร

เรียนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมือ่ทา่นได้ร ่าเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของทา่น

กลบัมา ใช้วชิาความรู้ด้านสมนุไพร เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทัว่ทกุ

สารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ทา่นหวงัต้าเซียนได้ใช้วชิาการแพทย์ จดัยาสมนุไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อตอ่สู้กบั

โรคร้าย ตลอดอายขุยัทองทา่น ได้มีลกูศษิย์มากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรียนวิชาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งให้

ทา่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่ิน และได้ตัง้ศาลเอาไว้เพื่อกราบสกัการะ  เมื่อครัง้ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถาง

ธูปของทา่นมาด้วย และได้วาดรูปของทา่นโดยหมกึและพูก่นัจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตวัทา่น ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทวีดัหวงัต้า

เซียน เกาะเกาลนู ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮอ่งกงได้มาไหว้ขอพรจาก

เทพเจ้าหวงัต้าเซยีนและขอยาทีท่างวดัจดัไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได้ จงึท าให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธา

ตอ่เทพเจ้าหวงัต้าเซียนเป็นอยา่งมาก  อีกสิง่หนึง่ที่ผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถงึวดัหวงัต้าเซยีนได้แก่ การเสีย่งเซียมซีใน

วิหารเทพเจ้าหวงัต้าเซยีน โดยมกีระบอกเซียมซีมากถงึ 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซยีมซีวดัหวงัต้าเซียนมี

ความแมน่ย าเป็นอยา่งยิง่  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัโรงแรมที่พกั อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั(วนันีอ้ิสระอาหารค ่าเพือ่ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจุ

ใจ)  คืนนีพ้กัที่  Kimberley Hotel หรือ Empire kowloon Hotel (4 ดาว) หรือเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม    วัดซีซ้าน -วัดแชกงหมวิ - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
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เช้า อาหารเช้า ณ ภตัตาคาร    บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯปรุงรสตามสตูรต้นต า 

 หรับกวางตุ้งแท้   หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู"่วดัเจ้าแม่กวนอมิ"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ...วดั "ชีซ้าน"  

หรือที่คนฮ่องกงเรียกวา่ "ฉ่ีซ้านจ๋ี" เป็นวดัที่ก าลงัได้รับความสนใจมากที่สดุในขณะนี ้เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชม ... 

 ความนา่สนใจของวดันี ้นอกจากบรรยากาศอนัเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพืน้ท่ีกวา่ 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรม

ของเจ้าแมก่วนอมิสขีาว สงูถึง 76 เมตรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกแล้ว ยงัมีอกีสิง่หนึง่ ท่ีเรียกเสยีงฮือฮาในหมูค่นฮ่องกงเป็น

อยา่งมาก นัน่คือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บกุระจกกนักระสนุ" ตัง้อยูใ่นโซนกฎิุพระสงฆ์ โดยคาดเดากนัวา่ น่ีคือห้องส าหรับ

รับรอง "ลกีาชิง" มหาเศรษฐีที่บริจาคทรัพย์สนิราว 7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวดันีข้ึน้มา

เนื่องจากวดันี ้เป็นวดัของ "เอกชน" ท่ีมุง่เน้นเผยแพร่และศกึษาธรรมะ จึงตัง้กฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของตนเองขึน้มา โดยเฉพาะ

เร่ืองการเข้าชม ท่ีรับเฉพาะบคุคลที่ลงทะเบียนลว่งหน้า 30 วนัเทา่นัน้ ซึง่วดันีถื้อวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทาง

วดัห้ามใช้ธูป ห้ามคนน าเนือ้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้าไปในวดัเพื่อสง่เสริมความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม

ส าหรับการแตง่กายให้ทกุทา่นสวมใสเ่สือ้ผ้าที่สภุาพ ห้ามใสเ่สือ้ที่ไมม่ีแขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเทา่น 
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หมายเหตุ : ต้องท าการจองคิวเข้าวดัลว่งหน้า 1 เดือนเทา่นัน้ การจองจะส าเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ของทางวดัเทา่นัน้ ทางบริษัททวัร์ไมส่ามารถท่ีจะยืนยนัการเข้าชมได้ และหากการจองไมส่ าเร็จขอสวงนสทิธ์ิเปลีย่น
โปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอื่น ตามที่ตกลง ณ วนัท่ีทราบผลแกล่กูค้า } 

                                   

แล้วน าทา่นเดินทางสูว่ดัแชกงหมิว(หรือวดักังหนั) ซึง่เป็นวดัที่คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดั

หนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุ ๆ ปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถ

เปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดขีึน้ ถ้าได้ท าแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดตีลอดปีซึง่เป็นความเช่ือของคนฮ่องกง 

ฉะนัน้คนฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนที่จะไปท าธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอื่นโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการ

ของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพื่อให้หน้าทีก่ารงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุ

สิง่ไมด่ีออกไปจากชีวิตให้มีแตส่ิง่ดี ๆ เข้ามาในชีวติของเราตลอดทัง้ปี 

แล้วน าทา่นเดินทางสูจิ่มซาจุ่ย อสิระช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมอยา่งจใุจยา่นจิมซาจุย่(tsim sha tsui)จิมซาจุ่ยเป็นยา่นช้อปป้ิง

ช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกั เมื่อพดูถงึจิมซาจุ่ย ทกุคนก็ต้องนกึถึงถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แต่จิม

ซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอด็เวิร์ด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแท้จริง และเป็นเสนห์่อยา่งหนึง่ของฮ่องกง ที่ทัง้สองฟากฝ่ัง

ของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าตา่ง ๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชัน้ดี ห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั 

ร้านอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสต์เฮ้าส์ไปจนถึงระดบั  

5 ดาว   ( อาหารเทีย่งอิสระตามอธัยาศยัเพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจ )  

จนถึงเวลานดัหมายน าทา่นออกเดินทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบก๊ก 

22.00 น.    เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่CX709  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 

00.05 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลมื 

***************************************************************************************************************************************** 
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รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง 

พกัเดี่ยว 

16 -18 มีนาคม 2562 

 CX700 : 0825- 1210 

      CX709 : 2200 – 0005+1 

19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

23-25 มีนาคม 2562 

 CX700 : 0825- 1210 

      CX703 : 2000 - 2210 

19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 

 CX700 : 0825- 1210 

      CX709 : 2225 – 0015+1 

19,900 19,900 18,900 17,900 5,900 

 

หมายเหตุ : กรณีราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่ทา่นละ  11,000 บาท                 

ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 5,900 บาท 

ค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 

  คา่รถรับสง่ตามรายการ 
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 คา่อาหาร ตามรายการ 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความ

คุ้มครอง  50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดินทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 

  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 

 คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมที่ระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั 

 คา่ภาษีสนามบินไทยและฮอ่งกง และคา่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ค านวณ ณ วนัท่ี  1 ต.ค. 2561  

 มีน า้เปลา่แจกวนัละ 1 ขวด/คน 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    

 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดค านวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คดิค านวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม 

 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 150 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั  

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์คนละ 300 บาท/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั 

หมายเหตุ  

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานการก่อ

การจลาจล ความ   ลา่ช้าของเทีย่วบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม และ

สภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิม่เติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ 

จากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ 
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 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระ

ไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่

ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้

ส าหรับคา่บริการนัน้ ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดของทางสายการ

บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ที่มกีารนดัหมาย 

  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่งึ 10 ทา่น   

 **** ออกเดินทางขัน้ต า่ 10 ทา่น  (มีหวัหน้าทวัร์) 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 

 การทอ่งเที่ยวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักลา่ว  คือร้านหยก ร้าน

บวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มกีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิม่ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินทีซ่ือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถที่จะร้องขอได้

วา่จะขอที่นัง่โซนไหน และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจ้าที่และ

หวัหน้าทวัร์จะพยายามอยา่งเต็มที่เผื่อท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง 1.วางเงินมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ,เทศกาลและวนัหยดุยาว มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี   



 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    UNSEEN-HKG2-MAR19-3D2N-CX-W67 

                                แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯพร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  

    2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดินทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทวัร์ในทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดินทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 

 

*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม ่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ   *** 

***เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ*** 

 


