


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สะพานแขวนซิงหมา	-
ฮองกง	-	รีพัลสเบย	-	วัดหมั่นโหม	-	วิคตอเรียพีค	-	จิมซาจุย	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล

พักที่
Iclub	Ma
Tau	Wai
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	รานหยก	-	วัดแชกงหมิว	-	วัดหวัง
ตาเซียน	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	เลดี้มารเก็ต	-	ถนนฮอลลีวูด	-	A
SYMPHONY	OF	LIGHTS

พักที่
Iclub	Ma
Tau	Wai
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 วัด	หยวน	หยวน	-	วัดเทียนโหว	-	เกาะลันเตา	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	กระ
เชานองปิง	360	องศา	-	Citygate	Outlet	Mall	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok
-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 19,900	บาท 19,900	บาท 19,900	บาท 4,500	บาท

21	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 19,900	บาท 19,900	บาท 19,900	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา	***	สําหรับ	พีเรียด	12-14	ส.ค.	60	***
04.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เคานเตอร	M	ของสายการบิน	Cathay	Pacific	(CX)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง
06.40	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	Check	Lap	Kok	โดยเที่ยวบินที่	CX616	สายการบิน	Cathay

Pacific	***	บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	***
10.45	น.	ถึง	สนามบิน	CHEAK	LAP	KOK

ชวงเชา	***	สําหรับ	พีเรียด	13-15	ต.ค.	/	21-23	ต.ค.	60	***
06.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เคานเตอร	M	ของสายการบิน	Cathay	Pacific	(CX)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	Check	Lap	Kok	โดยเที่ยวบินที่	CX700	สายการบิน	Cathay

Pacific***	บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	***

ชวงบาย
12.15	น.	ถึง	สนามบิน	CHEAK	LAP	KOK	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นําทานน่ังรถโคชปรับอากาศขามสะพานชิงหมาสูฝ่ังเกาลูน	ฮองกงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกับมณฑลกวางตง	(กวางตุง)	โดยมาเกาอยูทางฝ่ังตะวันตกหางไป
ราว	61	กิโลเมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
ทานเดินทางสู	ชายหาดน้ําตื้น	Repulse	Bay	พรอมนมัสการองคเจาแมกวนอิม,	เทพเจา	ตางๆ	ที่ตั้ง

ประดิษฐานอยูอยางเดนสงา	เพื่อเป็นสิริมงคล
จากน้ันนําทานชม	วัดหมันโหมว	Man	Mo	Temple	เป็นวัดที่ศักดิส์ิทธิอ์ีกวัดหน่ึง	ที่เป็นที่นิยมสักการะและขอ

พร	ของคนฮองกงในเทศกาลสําคัญ	จะมีคนฮองกงจํานวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจาของวัดน้ี
สมควรแกเวลาออกเดินทางไปชมวิวสวย	ๆ	ของฮองกงที่	Mid-Level	Victoria	Peak	ใหทานไดพักถายรูป	ที่จุด

ชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮองกงและฝ่ังเกาลูนไดชัดเจน	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่นตา
ตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟาของเกาะฮองกงและอาคารที่กอสรางตามหลักฮวงจุย

จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือ	ชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาราคาถูกฝากคนที่ทานรักทางบาน	ณ	แห
ลงชอปป้ิงของฮองกง	ยานจิมซาจุยและโอเซีย่นเทอรมินอล	สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษ	อาทิ
เชน	เสื้อผา	,รองเทา	,กระเปา	,เข็ดขัด,น้ําหอม	สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ	ทั้ง	ST.MICHEL,TOY	R’US	,	BOSSINI
,	GIODANO,	TEN	TEN,	DUTY	FREE	HONGKONG,ESPRIT,G2000

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Iclub	Ma	Tau	Wai	Hotel	หรือเทียบเทา	ณ	เมืองฮองกง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง	ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู	คือ
เกาะซิงยี่และเกาะหมาวัน	มีชวงกลางยาว	1,377	เมตร	สูง	206	เมตร	ขณะ
สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1997	ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีชวงกลางยาวที่สุด
เป็นอันดับ	2	ของโลก	และในปัจจุบันอยูที่อันดับที่	7	ของโลก

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

วัดหมั่นโหมเป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด	สรางขึน้เพื่ออุทิศแกเทพแหง
วรรณกรรม	(หมั่น)	และเทพแหงสงคราม	(โหม)	ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
นักศึกษาผูมีความปรารถนาจะผานการสอบคัดเลือกของราชสํานักในจีน	ซึ่ง
เป็นระบบที่มีความเขมงวด	และมีวัตถุประสงคเพื่อเฟนหาเจาหนาที่ฝ าย
ปกครองที่ดีที่สุดใหแกรัฐ	วัดหมั่นโหมตั้งอยูในบริเวณเดียวกับสถานที่สําคัญ
อื่นๆ	อีกหลายแหง	เชนบริเวณ	Lit	Shing	Kung	และ	Kung	Sor	โดย	Lit	Shing
Kung	สรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาทั้งปวงบนสรวงสวรรค	สวน	Kung	Sor	สรางขึน้
ทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็นหองประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปัญหา
ขอพิพาทในชุมชน



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
พีเรียดของวันเดินทางตางกัน	กรุณาตรวจสอบกอนวันเดินทาง

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก

หางสรรพสินคายักษใหญ	ที่มีความยาวตั้งแต	ทาเรือสตารเฟอรรี่	ไปตามถนน
Canton	ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร	คงหนีไมพน	2	หางน้ีคือ	Harbour	City
และ	Ocean	Terminal	มีรานคากวา	700	ราน	เรียกวา	มาที่น่ีทีเดียวมีครบทุก
อยางที่อยากได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Iclub	Ma	Tau	Wai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	วัดเจาแมกวนอิม	Hung	Hom	หรือ	Hung	Hom	Kwun	Yum	Temple	เป็นวัดเกาแกของฮองกง

สรางตั้งแตปี	ค.ศ.	1873	ถึงแมจะเป็นวัดขนาดเล็กแตเป็นวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก	แทบทุกวันจะ
มีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด	ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาที่น่ีแมนมาก!	ที่พิเศษกวาน้ันนอกจากสักการะ
ขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย	

จากน้ันนําทานสู	โรงงานจิวเวอรี	่ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ	บริษทั	ฮองกง	จิวเวลรี่	กรุป	จํากัด	ไดเกิด
แรงบันดาลใจ	นํากังหัน	มาพลิกแพลงเป็น	จี้	ลอมเพชร	โดยเชิญซินแสชื่อดัง	มาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละ
เม็ด	ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุย

นําทานชมความสวยงามของรานหยก	ป่ีเซียะเครื่องประดับที่มีความเป็นสิริมงคลที่ชาวฮองกงนับถือ	และ
ถือวาเป็นสิ่งนําโชค	ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ

จากน้ันนําทานชม	วัดแชกงหมิว	เป็นวัดเตาเกาแกที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกนายพลเชอ	ผูชวยขจัดโรค
รายใหหมดไปจากชาทิน	วัดที่เห็นในปัจจุบันเป็นวัดใหม	ไดรับการปรับปรุงลาสุดในปีค.ศ.	1993	ในอารามมี
กังหันทองแดงสําหรับหมุนขับไลโรครายเพิ่มเขามา	เป็นสัญลักษณของวัด	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดหวังตาเซียน	(คนจีนกวางตุง	จะเรียกวัดน้ีวา	หวองไทซิน)เป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี

ที่ไมมีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง	การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจาหวังตาเซียน
โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง	50	ชุด	ชาวฮองกงมีความเชื่อถือศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังตาเซียนมีความแมนยํา
เป็นอยางยิ่ง

จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดนางชี	Chi	Lin	Nunnery	วัดน้ีสรางขึน้มาเมื่อ	1934	โดยเงินบริจาคของประชาชน
ตกแตงสไตลราชวงศถัง	โครงสรางของวัดน้ีจะไมใชตะปูตอกเลยแมแตที่เดียว	และใชไมอยางเดียว	ไฮไลทที่
ทําใหที่น่ีดังไดก็คือ	ตอนเริ่มเปิดวัดน้ี	ไดมีการนําดอกบัวสีชมพูมาปลูก

นําทานสูยานชอปป้ิง	Ladies	Market	หน่ึงในยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของฮองกง,	เลดี้ส	มารเก็ต
คือสถานที่ที่ผูรักแฟชั่นและ	ชอบตอรองราคาเสื้อผา,	กระเปา,	เครื่องสําอาง,	เครื่องประดับและอุปกรณตกแต
งอื่นๆ	ตองแวะมาเมื่อมาที่ฮองกง

จากน้ันนําทานสู	Avenue	Of	Star	ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาล
ใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก	อาทิ	ฉีเคอะ,	เหลียงเฉาเหวย,	จางมานอวี้,	เจ็ท	ลี,	มิเชล	โหยว	ยังไมรวมถึงคนดัง
อื่นๆ	ที่ไดประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต

พรอมชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง	Symphony	of
Lights	โดยโชวจะเริ่มเวลา	20.00	น.

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Iclub	Ma	Tau	Wai	Hotel	หรือเทียบเทา	ณ	เมืองฮองกง

	บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน
เป็นวัดที่สรางขึน้ในปี	1873	ซึ่งตอมาได	มีการสรางถนนในปี	1909	คนงานได
ทําการขุดเจาะที่พื้นและเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้	คือมีน้ําคลายๆ	สี
เลือดไหลซึม	ขึน้มาเป็นที่กลาวขาน	กันทั้งเกาะวาเป็นเลือดของมังกร	ชาว
ฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดน้ีเพื่อเป็นการแกเคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกัน
ภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวฮองกง
ถือเป็นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงน้ีเพื่อนําไปเป็นทุนในการ
ประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง	ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน	ถึงแมบริเวณน้ี
จะไดรับการปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา	แตที่น่ีก็ยังคงไว
ซึ่งรองรอยของอดีต	เชน	สถานีตํารวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล	ใน
บริเวณใกลเคียง	คุณจะพบหินหยกขนาด	3	ตันบนถนนแคนตัน	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของถนนเจด	แตถาคุณสนใจในการชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและ
อนุสาวรีย	คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยูที่น่ี	ซึ่งมี
กวารอยแผง	สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก	ซึ่งไดแก
แหวน	กําไล	จี้	และตางหู	แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ	ดวยเชนกัน



เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

เป็นตลาดกลางแจงที่ถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง	ตลาดแหงน้ีเหมาะ
สําหรับคนที่รักในแฟชั่น	เพราะที่น่ีมีทั้ง	กระเปา	,	รองเทา	,	เสื้อผา	,เครื่อง
ประดับ	,	เครื่องสําอาง	,ของตกแตงบาน	,	ของเลน	ฯลฯ	มีรานคาทั้งสิ้น
มากกวา	100	ราน	ระยะทางของตลาดแหงน้ีโดยรวมแลวยาวกวา	1	กิโลเมตร
รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

เป็นถนนที่ออกแบบตาม	Hollywood	walk	of	fame	ซึ่งตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรีย
และยานจิมซาจุย	มีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็นเหมือนสวนสาธารณะ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด



	พักที่	Iclub	Ma	Tau	Wai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	วัดหยวนหยวน	เป็นวัดขนาดใหญบนพื้นที่กวา	40,000	ตารางเมตรแหงน้ี	เป็นวัดแหงเดียวใน

ฮองกงที่บูชาทั้งศาสนาพุทธ	ลัทธิเตา	และขงจื้อ	จุดเดนอยูที่วิหาร	Great	Temple	of	the	Three	Religions	หรือ
หอฟา	ที่สรางขึน้ดวยหินธรรมชาติ	เหมือนหอฟา	Tian	Tan	ในปักกิ่ง

จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทินหัว	วัดแหงน้ีถูกสรางมา	ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	18	โดยตระกูลไท	(Tai	Family)
เป็นชาวฮกเกี้ยน	อพยพมาจากเมืองกวางเจา	มาปักหลักที่ประเทศฮองกง	หมูบานของพวกเขาไมมีแลว	ปัจจุบัน
กลายเป็นที่ตั้งของสนามบินเกาฮองกง	Kai	Tak	Airport	
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะลันเตา	ทานจะไดดื่มดํ่ ากับเสนทางแหงอารยธรรมและมนตเสนหของ

ธรรมชาติอันงดงาม..
นําทาน	มุงหนาสู	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	โดยน่ังกระเชานองปิง	ทานจะไดชมวิวแบบ	360	องศา	ใชเวลา

น่ังกระเชา	ประมาณ	25	นาที	อิสระใหทานไดนมัสการขอพรกับองคพระใหญ	ซึ่งพระใหญโปหลินน้ีชาวฮองกงให
ความ	นับถือกันมาก	เน่ืองจากเชือกันวาหากใครไดไปนมัสการขอพรพระใหญโปหลินองคน้ีแลว	ชีวิตจะประสบ
แตความสุขและสําเร็จในทุกๆดาน

จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิง	หางซิตี้เกทเอาทเลท	เป็น	Outlet	mall	แหงแรกในฮองกง	และ	เป็นสถานที่ที่
นักทองเที่ยวนิยมมาชอปป้ิง	ภายใน	Citygate	Outlets	ประกอบไปดวยรานคา	Brand	name	กวา	80	ราน	ที่
พรอมใจกันลดราคา	30-70%	ตลอดทั้งปี	มีสินคามากมาย	

ชวงคํ่า
**อิสระอาหารคํ่า	เพื่อใหทานสามารถชอปป้ิงไดอยางเต็มที*่*
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	CHEAK	LAP	KOK	***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย***
22.25	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเที่ยวบินที่	CX709	(บริการอาหารรอนและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)
00.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ

**พีเรียดเดินทาง	13-15	ต.ค.	เทีย่วบินขากลับ	CX703	เวลา	19.50-21.45

	บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

วัดหยวน	หยวน	เที่ยวฮองกง	ตามรอยละครดังเรื่อง	กี่เพาศูนยรวมทางศาสนา
ขนาดใหญ	เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ	อยูบริเวณเนินเขาใกลหมูบานโล
ไว	เป็นวัดเดียวในฮองกงที่บูชาศาสนาพุทธ	เตาและขงจื้อจุดเดนอยูที่วิหารหรือ
หอฟา	สรางดวยหินธรรมชาติดานหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา	ดานซาย
ขวาโอบลอมดวยมังกรเขียว

Tin	Hua	Temple	น้ี	เป็นวัดเกาแกยาน	Yau	Ma	Tei	สรางตั้งแตปี	ค.ศ.1800
หรือ	200	กวาปีมาแลว	สรางเพื่อสักการะเทพเจาแหงทองทะเล	เพื่อใหเดินทาง
ปลอดภัย	วิธีไปไมยาก	น่ัง	MTR	ลงสถานี	Yau	Ma	Tei	exit	C	แลวเดินไปอีกนิด
หรือ	ถามาจากถนน	Nathan	ก็จะเห็นวัดอยูริมถนนเลย



**อิสระอาหาร	เพื่อใหทานสามารถชอปป้ิงไดอยางเต็มที*่*
**พีเรียดเดินทาง	13-15	ต.ค.	เทีย่วบินขากลับ	CX703	เวลา	19.50-21.45	

พีเรียดของวันเดินทางตางกัน	กรุณาตรวจสอบกอนวันเดินทาง

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.	การทองเทีย่วประเทศฮองกงนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	รานจิวเวอรี	่รานหยก	และ
รานสมุนไพร	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเทีย่วแตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไมเขารานดังกลาว
จะตองจายคาทัวรเพิม่ทานละ	300	HKD	ตอ	1	ราน	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว
2.	สําหรับผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือถือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร	(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง
3.	ราคาทัวรใชตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได	ตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เทาน้ัน
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	25	คนขึน้ไป
5.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
8.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
9.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
11.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูก

ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทางจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลีย่นแปลงราคา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
2.	ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน



4.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
5.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	140	HKD	/ทาน/ทริป(หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ากวา	2	ปี)	ราคา	5,000	บาท
ราคาจอยแลนด	ทานละ	10,900.-
ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก
***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง***

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


