ไหว้พระเสริมบารมี8ว ัดด ังต้อนร ับปี ใหม่
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วัดเจ้ าแม่กวนอิมองค์ใหม่วดั ซีซ้าน (Tsz Shan Monastery) Unseen ฮ่องกงก่อนใคร
วัดโป๋ หลิน(พระใหญ่นองปิ ง) นั่งกระเช้ า360 องศา
วัดเจ้ าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม ยืมเงินเจ้ าแม่กวนอิม
วัดเจ้ าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะโชคลาภเงินทอง
วัดแชกงหมิวหรื อวัดกังหัน หมุนกังหันนาโชค ขอพระเรื่ องธุรกิจการ การงาน โชคลาภ เงินทอง
วัดหวังต้ าเซียน ขอพระเรื่ องสุขภาพและขอเนื ้อคู่
วัดเจ้ าแม่ทบั ทิม ทินหัว ขอเรื่ องการเดินทาง
วัดนาจา ซัมซุ่ยโปว

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุ งเทพ - ฮ่ องกง–วัดโป๋หลิน(พระใหญ่ นองปิ ง)-ช้ อปปิ ้ งซิตเี ้ กท

05.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู6 แถวM สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์( CX )เพื่อทาการเช็คอินตั๋ว

08.25 น.

เหิรฟ้าสูฮ่ ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.10 น

ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊ อกลงทุนด้ วยเงินจานวนมหาศาลร่ วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมาเพื่อ
สร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร แล้ วนาท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ นองปิ ง(นัง่
กระเช้ าแบบสแตนดาส ) ซึง่ ตั ้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้ นทางลอยฟ้านองปิ ง กับรถกระเช้ าลอยฟ้า
Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์ รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา จาก Tung Chung ตุงชุง สูท่ ี่ราบนองปิ ง
ในเวลา 25 นาที ทั ้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือน
สถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ งบนพื ้นที่ 1.5 เฮคตาร์ สิง่ ที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้ านนี ้ทั ้งร้ านค้ าและ
ร้ านอาหารจะทาให้ คณ
ุ เพลิดเพลินอยู่ได้ หลายชัว่ โมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็น
พระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้ ง องค์ใหญ่ที่สดุ ในโลกจาก
เกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ ้นบันได 268 ขั ้น สูฐ่ านที่องค์ พระนัง่ ประทับอยู่ เหนือ
ระดับน ้าทะเล 371 เมตรชมทิวทัศอันงดงาม โดยรอบที่จะทาให้ คณ
ุ ตื่นตะลึง
(ในกรณีที่กระเช้ านองปิ งปิ ดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนาท่านเดินทางสูพ่ ระใหญ่นองปิ งโดยรถบัสท้ องถิ่น)

หลังจากนมัสการพระใหญ่นองปิ งแล้ วนาท่านช้ อปปิ ง้ ณ ห้ าง ซิตี ้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้ านค้ า
Outlet แบรนด์ดงั ทั ้งหลายไม่ว่าจะเป็ น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีก
มากมายซึง่ ลดราคามากถึง 70% ให้ ท่านได้ เลือกช๊ อปได้ อย่างอิสระ
( อิ สระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ) จนได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางไปรับประทานอาหารค่า
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั

คืนนี ้พักที่ Sav Hotel (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน http://www.hotelsav.com/

วันที่สอง ฮ่ องกง –ซิตีท้ วั ร์ (นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค–เจ้ าแม่ กวนอิม
รีพลัสเบย์ -เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮัม-โรงงานจิวเวอร์ ร่ ี -วัดแชกงหมิว -วัดเจ้ าแม่
ทับทิม ทินหัว )-ช้ อปปิ ้ ง

เช้ า

อาหารเช้ า ณ ภัตาคาร  บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้ นตาหรับ
กวางตุ้งแท้ หลังอาหารนาท่านเดินทางสูฮ่ ่องกง ลอดอุโมงค์ ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์ รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า
ต่าง ๆ อันทันสมัย นาท่านนั่ งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรี ยพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่
สวยงามเลือ่ งลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

แล้ วนาท่านสูร่ ี พัลส์ เบย์ Repulse Bay ซึง่ ชื่ออ่าวนี ้ได้ มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้ านนี ้
เป็ นอ่าวน ้าตื ้น ซึง่ ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊ กนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือ
ด้ านหนึง่ ของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่าง ๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆ
จาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่งความมัง่ คั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง

ชะตา รวมทั ้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสีย่ งทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบคลาหินก้ อนกลมอย่างตั ้งใจ อิสระท่าน
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี ้คืออีกด้ านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

จากนั ้นนาท่านเดินทางสูว่ ดั เจ้ าแม่ กวนอิม Hung Hom ซึง่ วัดนี ้เป็ นวัดที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจ้ าแม่กวนอิน
ทรงประดิษฐานอยู่บนเก้ าอี ้ เจ้ าแม่กวนอิมปางนี ้มีชื่อเสียงทางด้ านการให้ ก้ เู งินคะ วิธีการ : (ความเชื่อส่วนบุคคล)เราก็จุดธูป
อธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้ เลยจะเอาเท่าไรก็ว่าไป บางครั ้งจะมีเจ้ าหน้ าที่แจกซองเงินให้ แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรียมไป
เอง แล้ วนาไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ 9 รอบ ก็แล้ วแต่กาลังความตั ้งใจ จากนั ้นก็เก็บซองอังเปา นั ้นไว้ เปรียบเสมือน
ว่าเราได้ ก้ เู งินมาจากองค์เจ้ าแม่แล้ ว เมื่อไรที่สาเสร็จผลตามที่อธิ ฐาน ก็ค่อยกลับไปทาบุญใช้ ท่าน ( ขอเสร็จสมหวังเรียบร้ อย
แล้ ว อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )
แล้ วเดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์ ร่ ี ซึง่ เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนาโชค
ซึง่ เชื่อกันว่าหากใครมีกงั หันนี ้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิง่ ดี ๆ เข้ ามาในชีวิต อีกทั ้งช่วยในเรื่องของโชคลาภ
เงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทาธุรกิจ หากเป็ นข้ าราชการจะได้ เลือ่ นยศเลือ่ นตาแหน่ง หากเป็ นลูกน้ อง
พนักงานบริษัทจะเป็ นที่รักของเจ้ านาย
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูว่ ัดแชกงหมิว(หรื อวัดกังหัน) ซึง่ เป็ นวัดที่คน
ฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วัดหนึง่ ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุก ๆ ปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปั ก
ธูปในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลีย่ นดวงชะตาของตนเองให้ ดีขึ ้น ถ้ าได้ ทาแล้ วในปี นั ้นดวงชะตาของ
คนๆนั ้นจะดีตลอดปี ซึ่งเป็ นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั ้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทา
ธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมุนกังหันเพื่อให้ หน้ าที่การงาน
ราบรื่นเป็ นที่รักของเจ้ านายและพวกพ้ อง ทั ้งยังปั ดเป่ าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สงิ่ ดี ๆ เข้ ามาในชีวิตของเราตลอด
ทั ้งปี

แล้ วนาท่านเดินทางสู่ วัดTin Hau วัดเจ้ าแม่ ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) ที่ย่าน เยา มา เต(Yau Ma Tei Station)
เป็ นวัดเก่าแก่และสาคัญอีกวัดหนึง่ ของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อน ฮ่องกงเป็ นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึง่ เคารพนับถือเจ้ าแม่
ทับทิมว่าเป็ นเทพีแห่งทะเล จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีวดั เจ้ าแม่ทบั ทิมกระจายตัวอยู่หลายสิบวัดเลย การจุดธูปเกลียวขนาดใหญ่
สีแดงเพื่อขอพร นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้ าแม่ทบั ทิมในเรื่องของการเดินทางให้ ปลอดภัยแล้ ว ไฮไลท์สาคัญอีกอย่างหนึง่
ของวัดเจ้ าแม่ทบั ทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)จะเป็ นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้ านในวิหารของวัดเต็ม
ไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็ นลาแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะ
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบวัดจีน สร้ างขึ ้นตั ้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเข้ าของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็ก ๆ ที่มีต้นไม้ ใหญ่
หลายต้ น ให้ บรรยากาศร่มรื่น จากนั ้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย(วันนี ้อิสระอาหาร
ค่าเพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจ) คืนนี ้พักที่ Sav Hotel (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน http://www.hotelsav.com/

วันที่สาม

เช้ า

วัดซีซ้าน -วัดหวังต้ าเซียน -วัดนาจา- ช้ อปปิ ้ ง - กรุ งเทพฯ

อาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯปรุงรสตามสูตรต้ นตา
หรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนาท่านเดินทางสู"่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ...วัด "ชีซ้าน"
หรือที่คนฮ่องกงเรี ยกว่า "ฉี่ซ้านจี๋" เป็ นวัดที่กาลังได้ รับความสนใจมากที่สดุ ในขณะนี ้ เปิ ดให้ บคุ คลทั่วไปเข้ าชม ...

ความน่าสนใจของวัดนี ้ นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพื ้นที่กว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรม
ของเจ้ าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกแล้ ว ยังมีอีกสิง่ หนึง่ ที่เรียกเสียงฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็ น
อย่างมาก นัน่ คือ ห้ องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกันกระสุน" ตั ้งอยู่ในโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คือห้ องสาหรับ
รับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐี ที่บริ จาคทรัพย์ สนิ ราว 7,000 ล้ านบาท (หรือ 1,700 ล้ านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้ างวัดนี ้ขึ ้นมา
เนื่องจากวัดนี ้ เป็ นวัดของ "เอกชน" ที่ม่งุ เน้ นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตั ้งกฎเกณฑ์อนั เข้ มงวดของตนเองขึ ้นมา โดยเฉพาะ
เรื่องการเข้ าชม ที่รับเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้ า 30 วันเท่านั ้น ซึง่ วัดนี ้ถือว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทาง
วัดห้ ามใช้ ธูป ห้ ามคนนาเนื ้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้ าไปในวัดเพื่อส่งเสริมความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
สาหรับการแต่งกายให้ ทุกท่านสวมใส่เสื ้อผ้ าที่สภุ าพ ห้ ามใส่เสื ้อที่ไม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็ นกางแกงขายาวเท่าน

หมายเหตุ : ต้ องทาการจองคิวเข้ าวัดล่วงหน้ า 1 เดือนเท่านั ้น การจองจะสาเร็จหรือไม่ขึ ้นอยู่กบั การตอบรับจากเจ้ าหน้ าที่
ของทางวัดเท่านั ้น ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถที่จะยืนยันการเข้ าชมได้ และหากการจองไม่สาเร็ จขอสวงนสิทธิ์เปลีย่ น
โปรแกรมการเดินทางเป็ นเส้ นอื่น ตามที่ตกลง ณ วันที่ทราบผลแก่ลกู ค้ า }

จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี ้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ไม่มีวนั
เสือ่ มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ ทกุ ครัง้ เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะเป็ นมวลชน
จานวนมากที่มาสักการะ หรือแม้ กระทัง่ ควันธูปคละคลุ้งไปทัว่ บริเวณ ท่านเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้ อเผ่ง" เป็ น
มนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตั ้งแต่เล็ก ทางาน
ดูแลเลี ้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้ พบกับนักพรต และนักพรตได้ ชวนไปศึกษาร่าเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้ อเผ่งก็
ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั ้นไปศึกษาร่าเรียนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้ อนหินให้ กลายเป็ น

แพะได้ เมื่อท่านได้ ร่ าเรียนวิชาจนถ่องแท้ แล้ ว ก็ได้ ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้ วิชาความรู้ ด้านสมุนไพร เพื่อบาเพ็ญ
ประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้ อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ ในประเทศจีน
ท่านหวังต้ าเซียนได้ ใช้ วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้ แก่ชาวบ้ านเพื่อต่อสู้กบั โรคร้ าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้ มีลกู ศิษย์
มากมายที่เคารพท่านและร่าเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ ตั ้งศาลเอาไว้
เพื่อกราบสักการะ เมื่อครั ้งชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้ อัญเชิญกระถางธูปของท่านมาด้ วย และได้ วาดรูปของท่านโดย
หมึกและพู่กนั จีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั ้งหมดได้ ตั ้งสถิตย์ไว้ ทีวดั หวังต้ าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจน
ปั จจุบนั ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้ มาไหว้ ขอพรจากเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้
ไปต้ มกินจนหายจากโรคระบาดครั ้งนั ้นมาได้ จึงทาให้ ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้ าหวังต้ าเซียนเป็ นอย่างมาก อีกสิง่
หนึง่ ที่ผ้ คู นศรัทธาและนิยมทาเมื่อมาถึงวัดหวังต้ าเซียนได้ แก่ การเสีย่ งเซียมซีในวิหารเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน โดยมีกระบอก
เซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวดั หวังต้ าเซียนมีความแม่นยาเป็ นอย่างยิ่ง
นาท่านเดินทางสูว่ ัดนาจาเป็ นที่รวมของเทพเจ้ าหลายพระองค์ ตั ้งอยู่ในย่านซัมซุยโป๋ (Sham Shui Po) ซึง่ เป็ นย่านค้ าส่งของ
ฮ่องกง ที่เป็ นหลักเลยคือเทพนาจาใครที่อยากเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ก็จะมาขอพรที่นี่ ส่วนใครที่มีคนปองร้ ายคิดไม่ดีก็มากราบไหว้
ขอพรกับเทพสิวหยัน่ เพื่อให้ คนที่คิดร้ ายกลายเป็ นดี ใครที่ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกัน สามีภรรยาเริ่มนอกใจกัน ก็จะมีเทพ
เจ้ ากาฟ้าเหลิง่ เหลิง่ ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า เจ้ าแม่ดอกทอง เพื่อให้ ครอบครัวกลับมารักกันดังเดิมจุดเด่นอีกอย่างของวัดนี ้คือ
ถ้ าใครมาขอพรเกี่ยวกับการศึกษาทางวัดจะมีหมวกบัณฑิตเป็ นแผ่นประมาณโปสต์การ์ ดเขียนชื่อลูก คณะ และมหาวิทยาลัย
ที่ลกู อยากเข้ าเรียนไปแขวนไว้ ในวัดอีกด้ วย แล้ วนาท่านเดินทางสู่จิมซาจุ่ย อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิม
ซาจุ่ย(tsim sha tsui)จิมซาจุ่ยเป็ นย่านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของเกาะฮ่ องกง ที่คนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จัก เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็
ต้ องนึกถึงถนนนาธาน ซึง่ ทอดยาวตั ้งแต่จมิ ซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็ นถนนสายช็อปปิ ้ งอย่างแท้ จริง และ
เป็ นเสน่ห์อย่างหนึง่ ของฮ่ องกง ที่ทั ้งสองฟากฝั่ งของถนน จะเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่าง ๆ มากมาย ทั ้งเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมชื่อดังทัว่
โลก เครื่องหนังชั ้นดี ห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย ร้ านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั ้งแต่ ระดับเกสต์เฮ้ าส์ไปจนถึงระดับ
5 ดาว ( อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้งอย่างจุใจ )
จนถึงเวลานัดหมายนาท่านออกเดินทางสูท่ ่าอากาศยานเช็คแลบก๊ ก
22.00 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX709 กลับสูก่ รุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง

00.05 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมกับความประทับใจมิร้ ู ลมื

*****************************************************************************************************************************************

รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
23-25 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ

พักเดี่ยว

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

18,888

18,888

18,888

17,888

4,900

18,888

18,888

18,888

17,888

4,900

18,888

18,888

18,888

17,888

4,900

18,888

18,888

18,888

17,888

4,900

21,888

21,888

21,888

20,888

5,900

CX700 : 0825- 1210
CX709 : 2200 – 0005+1
16 -18 มีนาคม 2562
CX700 : 0825- 1210
CX709 : 2200 – 0005+1
23-25 มีนาคม 2562
CX700 : 0825- 1210
CX703 : 2000 - 2210
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
CX700 : 0825- 1210
CX709 : 2225 – 0015+1
6 – 8 เมษายน 2562(วันจักรี)
CX616 : 0640- 1025
CX709 : 2225 – 0015+1

หมายเหตุ : กรณีราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่ท่านละ 11,000 บาท
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแต่ไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ราคา 5,900 บาท

ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั ้นทัศนาจร
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้ นคนต่างด้ าว
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความ
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 85 ปี ไม่ค้ มุ ครอง
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 2ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึง่ ห้ อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 ค่าภาษี สนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง คานวณ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561
 มีน ้าเปล่าแจกวันละ 1 ขวด/คน

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 100 เหรี ยญฮ่ องกง/ ทริ ป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ คนละ 300 บาท/ ทริ ป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน

หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานการก่อ
การจลาจล ความ ล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรม และ
สภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระ
ไว้ แล้ ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สาหรับค่าบริการนั ้น ๆ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั ้งสิ ้น
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั ้งที่มีการนัดหมาย
 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 **** ออกเดินทางขั ้นต่า 10 ท่าน (มีหวั หน้ าทัวร์ )
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่ นวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั ้นจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ าน
บัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื ้อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ซื ้อมาเป็ นตั๋วกรุ๊ป ดังนั ้นที่นงั่ ทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้ องขอได้
ว่าจะขอที่นงั่ โซนไหน และในบางครัง้ ที่นงั่ บนเครื่องอาจจะไม่ได้ นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้ าที่และ
หัวหน้ าทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มที่เผื่อที่จะได้ นั่งด้ วยกันกับคนในครอบครัว ทั ้งนี ้จึงเรี ยนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้ าใจ

เงื่อนไขการจอง 1.วางเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท ,เทศกาลและวันหยุดยาว มัดจาท่านละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเข้ าบัญชี
แล้ วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯพร้ อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมาด้ วย
2. ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมดในทุกกรณี

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง 6 เดือนหรือไม่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ***
***เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ าง ๆ***

