


1 สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	ฮองกง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

พักที่
PANDA
HOTEL	/
RAMBLER
OASIS
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2
วัดเทียนโหว	-	วัด	หยวน	หยวน	-	วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	วัดเจา
แมกวนอิมฮองฮัม	-	วัดกวนอู	ฮองกง	-	รีพัลสเบย	-	เจาแมกวนอิม	-	จิมซาจุย	-
ยานถนนนาธาน	-	โอเชี่ยนเทอรมินัล	-	ถนนฮอลลีวูด	-	A	SYMPHONY	OF
LIGHTS

พักที่
PANDA
HOTEL	/
RAMBLER
OASIS
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 วัดหวังตาเซียน	-	รานหยก	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	วัดโปหลิน	-	เกาะ
ลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	Citygate	Outlet	Mall	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

18	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

1	ก.พ.	61	-	3	ก.พ.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

8	มี.ค.	61	-	10	มี.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

9	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

15	มี.ค.	61	-	17	มี.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500

22	มี.ค.	61	-	24	มี.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿15,999 ฿3,500



ชวงบาย
12.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	6	เคานเตอร	M	สาย

การบินคาเธย	แปซิฟิค	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
14.55	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิคเทีย่วบิน	CX654	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)

ชวงคํ่า
18.45	น.	ถึงสนามบิน	Cheak	Lap	Kok	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย	นําทานสูฝ่ังเกาลูน

ฮองกงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกับมณฑลกวางตง
(กวางตุง)	โดยมาเกาอยูทางฝ่ังตะวันตก	หางไปราว	61	กิโลเมตร
ฮองกงเดิมเป็นเพียงหมูบานประมงเล็กๆ	แหงหน่ึง	ในเขตอําเภอซินอัน	เมืองเซินเจิ้น	หลังจากจีนพายแพใน

สงครามฝ่ิน	เกาะฮองกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี	1842	และ	1860	ตามลําดับ	ตอมาภายหลัง
ในปี	1898	อังกฤษไดทําสัญญา‘เชาซื้อ’พื้นที่ทางตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น	ซึ่งปัจจุบันเรียกวา‘เขตดินแดน
ใหม’รวมทั้งเกาะรอบขาง	ซึ่งมีอาณาบริเวณกวางใหญกวาเมื่อครั้งอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝ่ินเกือบ
สิบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	พักที	่PANDA	HOTEL	/	RAMBLER	OASIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	พักที่	PANDA	HOTEL	/	RAMBLER	OASIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบติม๋ซํา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานไปไหวเจาแมทับทิม	ทีว่ัดเทียนโหว	Tin	Hua	Temple	Shuan	Wan	เพื่อชวยคุมครองการเดินทาง

ใหปลอดภัยหรือเรียกวาเทพธิดาแหงสรวงสวรรค	หรือเทพีแหงทองทะเล	มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
ทานจะปกปองชาวประมงใหรอดพนจากพายุและความหายนะทางทะเล
นําทานไหวเทพเจาประจําตัวทีว่ัดหยูนหยูน	Yuen	Yuen	Institute	สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ	เตา

และขงจื้อ	ไหวไทสวยเอี้ย	เทพเจาคุมครองดวงชะตา	ในวัดที่มีฮวงจุยดีที่สุดแหงหน่ึงของฮองกง	และถือวาเป็น
ศูนยรวมทางศาสนาขนาดใหญ	เพราะเป็นวัดเดียวในฮองกงที่บูชาศาสนาพุทธ	เตาและขงจื้อจุดเดนอยูที่วิหาร
หรือหอฟา	สรางดวยหินธรรมชาติดานหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา	ดานซายขวาโอบลอมดวยมังกรเขียวเป็น
วัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ	อยูบริเวณเนินเขาใกลหมูบานโลไว	และวัดน้ีเคยเป็นสถานที่ถายทําละครกี่เพาอีก
ดวย
นําทานไปไหวหลวงพอแชกง	ทีว่ัดแชกงหมิง	หรือวัดกังหันนําโชค	ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิส์ิทธิ ์

ในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง	และวัดแชกง	ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทอง
เที่ยวฮองกง	ที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง	เป็นตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลชิ้นน้ี	เพื่อเสริมสรางบารมีและ
ศิริมงคลใหกับชีวิตดวยกันทั้งสิ้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี	่ที่ขึน้ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับ
รางวัลอันดับเยี่ยม
นําทานไปไหวเจาแมกวนอิมฮองฮํา	Kun	Im	Temple	เป็นวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง

ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตาชวยคุมครองและปกปักรักษา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานไปไหวเจาพอกวนอู	Kuan	Au	Temple	ทีฝ่ั่งฮองกง	ทานเจาพอกวนอูเป็นสัญลักษณของความเขม

แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเคย
ประมาท	การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขามและใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง
นําทานเดินทางสูหาดทรายรีพลัสเลย	ไปไหวเจาแมกวนอิม	พระโพธิสัตวแหงความเมตตาที่น่ีมีชื่อเสียง

ในเรื่องของการของบุตร	ไหวไฉซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี	และขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะ
มีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี
อิสระชอปป้ิงที่ยานจิมซาจุย	ถนนนาธาน	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	ทานจะ

ไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆอยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคา
ชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคา
แบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้น
เลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง
หรือเลือกชอปป้ิงที่โอเชีย่นเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีใหเลือกชม	และชอปมากกวา

700	ราน	อาทิ	ESPRIT,	EMPORIO	ARMANI,	GIORGIO,	ARMANI,	DKNY,	MARK	&	SPENSOR	ของฝากคุณ
หนูที่	Toy’s	Us

สําหรับทานที่ไมชอบชอปป้ิงก็สามารถเดินไปที่ถนน	Avenue	of	Star	ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก	อาทิ	ฉีเคอะ,	เหลียงเฉาเหวย,	จางมานอวี้,
เจ็ท	ลี,มิเชล	โหยว	ยังไมรวมถึงคนดังอื่นๆ	ที่ไดประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต
พรอมชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง	Symphony	of

Lights	ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา	20.00	น.	ทุกคํ่าคืน	การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการ
แสดง	แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตางๆ	ที่ตั้งอยูสองฟากฝ่ังของอาววิคตอเรียโดยบน
ดาดฟาของตึกเหลาน้ีประดับไปดวยแสงไฟ	ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเป็นสีตางๆ	แสดงให
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง

ชวงคํ่า
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***



พักที	่PANDA	HOTEL	/	RAMBLER	OASIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบติม๋ซํา	ณ	ภัตตาคาร

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

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

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



วัดกวนอู	นําทานไหวสักการะขอพรเจาพอกวนอู	เจาพอกวนอูเป็นสัญลักษณ
ของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู	ทานเป็นคนจิตใจมั่นคง
ดั่งขุนเขา	มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไมเคยประมาท	การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ ายตรงขามและใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

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

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

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



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นถนนที่ออกแบบตาม	Hollywood	walk	of	fame	ซึ่งตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรีย
และยานจิมซาจุย	มีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็นเหมือนสวนสาธารณะ

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง	ซึ่งจะถูกกจัดทุกๆ	สองทุมถาอากาศดี	เป็น
โชวที่ใหญที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด

	พักที่	PANDA	HOTEL	/	RAMBLER	OASIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบติม๋ซํา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานไหวเจาพอหวังตาเซียน	คนจีนกวางตุงจะเรียกวัดน้ีวา	หวองไทซินเป็นวัดเกาแกอายุกวารอยปี	มีชื่อ

เสียงในเรื่องของสุขภาพ	แวะชมสินคาโอทอปของจีนรานหยก	ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับ
ติดตัว
นําทานไหวทีว่ัดชีชิหลิน	Chi	Lin	Nunnery	สักการะพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว	และเทพยดาสําคัญตางๆ

ในสํานักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญสุดในภูมิภาคเอเชีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานไหวพระใหญวัดโป หลิน	ซึง่ตัง้อยูทีเ่กาะลันเตา ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแกชีวิต	องคพระ

สรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิถ์ึง	200	แผน	หนัก	250	ตันและสูง	34	เมตร	องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา
เบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต
นําทานน่ังกระเชา	Ngong	ping	360	จากตุงชุงสูที่ราบนองปิง	เป็นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก	ทานจะไดชม

ทิวทัศนรอบตัว	360	องศาของเกาะลันเตา	(กรณีกระเชาปิดจะใชรถโคชขึน้แทน)

และอิสระใหทุกทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	City	gate	Outlet	เป็นตึกที่ขายแตสินคาราคาลดพิเศษ	50-
80%	ขึน้ไป	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	นาฬิกา	มีอยู	70	กวายี่หอ	เชนNike,	Adidas,	Roots,	Puma,	Bally,	AX,
DKNY,	CK,	Kate	Spade,	Club	21,	Pedder	Warehouse,	Polo,	Samsonite,	Crocsและชั้นใตดินจะมี
Supermarket	ขนาดใหญใหทุกทานไดเลือกซื้อ

ชวงคํ่า	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย***
21.25	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย	แปซิฟิคเทีย่วบินที	่CX617	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)

23.15	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	***ไฟลขากลับบางวัน	HKG-BKK	CX709	2225-0015***

	รับประทานอาหารเชา	แบบติม๋ซํา	ณ	ภัตตาคาร



เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา



กระเชา	Ngong	ping	360	กรณีกระเชาปิดจะใชรถโคชขึน้แทน
กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ไฟลขากลับบางวัน	HKG-BKK	CX709	2225-0015

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

2.	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน

5.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย

6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

7.	การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือรานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี่	เป็นตน	หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง
15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ	(กรณีพัก	3	ทาน	ทานที่	3	เป็นเตียงเสริม)

5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	30	กก.

6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปไกดทองถิน่	และคาทิปคนขับรถ	***รวมตลอดการเดินทางจายทิป	90	HKD/ทาน***
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	30	กก.

5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และกรุณาแจงลวงหนาตั้งแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับ

ภาษี
7.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทางตองมีหนาวาง
อยางนอย	2	หนา



***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2.	กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ

โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน					/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน				/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน								/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


