
 

 

อันซีน ฮ่องกงก่อนใคร 

 

ไหว้พระเสริมบารมี8 วัดดังต้อนรับปีใหม่ 
1. วัดเจา้แมก่วนอมิองคใ์หม่วัดซซีา้น (Tsz Shan Monastery) Unseen ฮ่องกงกอ่นใคร 

2. วัดโป๋หลนิ(พระใหญน่องปิง) น่ังกระเชา้360 องศา 

3. วัดเจา้แมก่วนอมิองคเ์กา่แกฮ่อ่งฮัม ยมืเงนิเจา้แม่กวนอมิ 

4. วัดเจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบยแ์ละองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ ยะโชคลาภเงนิทอง  

5. วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหัน หมนุกงัหันน าโชค ขอพระเรือ่งธุรกจิการ การงาน โชคลาภ เงนิทอง 

6. วัดหวังตา้เซยีน ขอพระเรือ่งสขุภาพและขอเนื้อคู่ 

7. วัดเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหัว ขอเรือ่งการเดนิทาง 

8. วัดนาจา ซมัซุย่โปว  

 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพ - ฮอ่งกง–วดัโป๋หลนิ(พระใหญน่องปิง)-ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กท 

05.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต6ู แถวM  สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรเ์วย(์ CX )เพือ่ท าการ

เชค็อนิตัว๋ 

08.25 น.    เหริฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรเ์วย ์เทีย่วบนิทีC่X700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.10 น   ถงึทา่อากาศยานใหม่เชก็แล็บกอ๊กลงทนุดว้ยเงนิจ านวนมหาศาลร่วมแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาด

มหมึาเพือ่ 

สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ 

พระใหญ่นองปิง (น่ังกระเชา้แบบสแตนดาส ) ซ ึง่ตัง้อยู่ฝ่ังเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบน

เสน้ทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเชา้ลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ทีจ่ะพาคุณชมทวิทัศน์รอบตัว 360  

องศา ของเกาะลนัเตา จาก Tung Chung ตงุชุง สูท่ีร่าบนองปิง ในเวลา 25 นาท ีทัง้อ่าวตุงชงุ วนอุทยาน

ลนัเตาเหนือและ สนามบนินานาชาตฮิ่องกง  เมือ่ไปถงึปลายทางลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ

หมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ ส ิง่ทีน่่าสนใจหลายอย่างของหมู่บา้นนี้ทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท า

ใหค้ณุเพลดิเพลนิอยู่ไดห้ลายชัว่โมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็น

พระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery ทีร่ะดับความสงู 22 เมตร ประทับกลางแจง้ องคใ์หญ่

ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้ สูฐ่านที่

องค ์พระน่ังประทบัอยู่ เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร ชมทวิทศัอันงดงาม โดยรอบทีจ่ะท าใหค้ณุตืน่ตะลงึ 

(ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิงปิดปรับปรุงทางบรษัิทฯจะน าทา่นเดนิทางสูพ่ระใหญน่องปิงโดยรถบัสทอ้งถิน่) 

หลงัจากนมัสการพระใหญ่นองปิงแลว้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ที่

รวบรวมรา้นคา้ Outlet แบรนดด์งัทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally 

และแบรนดด์งัระดบัโลกอกีมากมายซึง่ลดราคามากถงึ 70% ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ๊ปไดอ้ย่างอสิระ 

( อสิระอาหารกลางวันเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ)  จนไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางไปรับประทาน
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ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก      

คนืนี้พักที ่ Sav Hotel (4 ดาว) หรอืระดบัเดยีวกนั http://www.hotelsav.com/ 

 

 

 

 

http://www.hotelsav.com/


 

 

วนัทีส่อง     ฮอ่งกง –ซติ ีท้วัร ์(น ัง่พคีแทรมสูว่คิตอเรยีพคี - เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮมั-

 โรงงานจวิเวอรร์ ี ่-  วดัแชกงหมวิ -วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั ) - ชอ้ปป้ิง    

                      

 

 

 

 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัาคาร   บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตาม

สตูรตน้ต าหรับกวางตุง้แท ้หลังอาหารน าท่านเดนิทางสูฮ่่องกง ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล ชมทวิทัศน์รอบเกาะ

ฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกจิการคา้ตา่ง ๆ อันทนัสมัย  น าทา่นน ัง่พคีแทรมสูว่คิตอเรยีพคี เพือ่ข ึน้ชมววิบนเขา 

วคิตอเรยีพคี  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงทีส่วยงามเลือ่งลอืไปทั่วโลก  ถ่ายรูปกับตกึสงู 3 อันดับของ

ฮ่องกง ชืน่ชมกบัววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง 

  

แลว้น าท่านสู่รพีลัสเ์บย์  Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ

รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าวน ้าตื้น ซึง่ไดร้ับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนใน

บรรยากาศแบบป๊ิกนคิชายทะเล แต่ทีน่่าสนใจคือดา้นหนึง่ของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่าง ๆ   

กอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมาย ตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสงัฆจาย บูชาเพือ่ความสขุ, เจา้สมุทร เทพเจา้

แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคัง่  มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ที่

มวีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง  และอธษิฐานดว้ยการลบูคล าหนิกอ้นกลมอย่างตัง้ใจ อสิระท่านสกัการะส ิง่

ศกัด ิส์ทิธิต์ามอัธยาศยั ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมอืง   

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ัดเจา้แมก่วนอมิ Hung Hom ซ ึง่วัดนี้เป็นวัดทีเ่ก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลาง

จะมเีจา้แม่กวนอนิทรงประดษิฐานอยู่บนเกา้อี ้เจา้แม่กวนอมิปางนี้มชีือ่เสยีงทางดา้นการใหกู้เ้งนิคะ วธิกีาร : 

(ความเชือ่สว่นบุคคล)เราก็จุดธูปอธฐิานขอพร และขอกูเ้งนิจากทา่นไดเ้ลยจะเอาเทา่ไรก็ว่าไป บางครัง้จะมี

เจา้หนา้ทีแ่จกซองเงนิใหแ้ตถ่า้ไม่มเีราก็เตรยีมไปเอง แลว้น าไปวนเหนือกระถางธปู 3 รอบ 9 รอบ ก็แลว้แต่

ก าลงัความตัง้ใจ  

จากนัน้ก็เก็บซองอังเปา นัน้ไว ้เปรยีบเสมอืนว่าเราไดกู้เ้งนิมาจากองคเ์จา้แม่แลว้ เมือ่ไรทีส่ าเสร็จผลตามที่

อธฐิาน ก็คอ่ยกลบัไปท าบุญใชท้า่น (ขอเสร็จสมหวังเรียบรอ้ยแลว้ อย่าลมืมาคนืท่านนะคะ )แลว้เดนิทาง

ไปชมโรงงานโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันน า

โชค ซึง่เชือ่กันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิง่ไม่ดอีอกจากตัวและจะพัดพาสิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ อีกทัง้

ชว่ยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธุรกจิการคา้ใหเ้จรญิรุ่งเรืองในท่านทีท่ าธุรกจิ หากเป็นขา้ราชการจะได ้

เลือ่นยศเลือ่นต าแหน่ง หากเป็นลกูนอ้งพนักงานบรษัิทจะเป็นทีร่ักของเจา้นาย     

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ  ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ(หรอืวดักงัหนั) ซึง่

เป็นวัดทีค่นฮ่องกงเคารพนับถอืเป็นอย่างมากและเป็นวัดเกา่แกว่ัดหนึง่ของฮ่องกง ชว่งตรุษจีนของทุก ๆ ปี

ชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหันทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของ

ตนเองใหด้ขี ึน้ ถา้ไดท้ าแลว้ในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดตีลอดปีซึง่เป็นความเชือ่ของคนฮ่องกง ฉะนัน้

คนฮ่องกงจงึนยิมมากราบไหวแ้ละมาหมุนกงัหันกอ่นทีจ่ะไปท าธุรกจิหรอืรเิร ิม่ธุรกจิอย่างอืน่โดยเฉพาะเหลา่

ขา้ราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหวแ้ละหมุนกังหันเพื่อใหห้นา้ทีก่ารงานราบรื่นเป็นทีร่ักของเจา้นาย

และพวกพอ้ง ทัง้ยังปัดเป่าหมุนส ิง่ไม่ดอีอกไปจากชวีติใหม้แีตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติของเราตลอดทัง้ปี  

                      

แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดTin Hau วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั (Tin Hau Temple) ทีย่่าน เยา มา เต(Yau 

Ma Tei Station) เป็นวัดเก่าแก่และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมง ซึง่เคารพนับถือเจา้แม่ทับทมิว่าเป็นเทพีแห่งทะเล จงึไม่น่าแปลกใจทีจ่ะมีวัดเจา้แม่

ทับทิมกระจายตัวอยู่หลายสบิวัดเลย การจุดธูปเกลียวขนาดใหญ่สีแดงเพื่อขอพร นอกจากการมา

สกัการะบูชาเจา้แม่ทบัทมิในเรือ่งของการเดนิทางใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลทส์ าคัญอีกอย่างหนึง่ของวัดเจา้

แม่ทบัทมิ ทนิหัว (Tin Hau Temple)จะเป็นขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ทีแ่ขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวหิารของ

วัดเต็มไปหมด จะยิง่สวยงามในยามทีม่แีสงแดงสอ่งลงมาเหมอืนเป็นล าแสงสอ่งทะลคุวันธูปแปลกตายิง่นัก 

สว่นอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยูต่ดิ

กบัสวนสาธารณะเล็ก ๆ ทีม่ตีน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มรืน่  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับโรงแรมที่

พัก อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั(วันนี้อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ)  คนืนี้พักที ่ Sav 

Hotel (4 ดาว) หรอืระดบัเดยีวกนั http://www.hotelsav.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelsav.com/


 

 

วนัทีส่าม    วดัซซีา้น -วดัหวงัตา้เซยีน -วดันาจา- ชอ้ปป้ิง - กรงุเทพฯ 

   

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจบีซาลาเปา อันออ่นนุ่ม ฯลฯปรุงรสตาม

สตูรตน้ต าหรับกวางตุง้แท ้  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู"่วดัเจา้แมก่วนอมิ"ชซีา้น" (Tsz Shan 

Monastery).วัด "ชซีา้น" หรอืทีค่นฮอ่งกงเรยีกว่า "ฉ่ีซา้นจี๋" เป็นวดัทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจมากทีส่ดุใน

ขณะนี้ เปิดใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้ชมความน่าสนใจของวัดนี้ นอกจากบรรยากาศอันเขยีวขจแีสนสงบบรเิวณ

ชานเมอืง บนพืน้ทีก่วา่ 29 ไร่ และองคป์ฏมิากรรมของเจา้แม่กวนอมิสขีาว สงูถงึ 76 เมตรทีใ่หญ่เป็นอันดบั 

2 ของโลกแลว้ ยังมอีกีส ิง่หนึง่ ทีเ่รยีกเสยีงฮอืฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็นอย่างมาก น่ันคอื หอ้งรบัรองแขกวไีอ

พ ีที ่"บุกระจกกนักระสนุ" ตัง้อยู่ในโซนกฎุพิระสงฆ ์โดยคาดเดากนัวา่ นี่คอืหอ้งส าหรับรับรอง "ลกีาชงิ" 

มหาเศรษฐทีีบ่รจิาคทรัพยส์นิราว 7,000 ลา้นบาท (หรอื 1,700 ลา้นเหรยีญฮ่องกง) เพือ่สรา้งวัดนี้ข ึน้มา

เนื่องจากวัดนี้ เป็นวัดของ "เอกชน" ทีมุ่่งเนน้เผยแพรแ่ละศกึษาธรรมะ จงึตัง้กฎเกณฑอ์ันเขม้งวดของ

ตนเองขึน้มา โดยเฉพาะเรือ่งการเขา้ชม ทีร่ับเฉพาะบุคคลทีล่งทะเบยีนลว่งหนา้ 30 วันเทา่นัน้ ซึง่วัดนี้ถอื

ว่าเป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทเีดยีวทางวัดหา้มใชธู้ป หา้มคนน าเนื้อ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และอาหาร

อืน่ ๆ เขา้ไปในวัดเพือ่สง่เสรมิความเป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้มส าหรบัการแตง่กายใหท้กุทา่นสวมใสเ่สือ้ผา้ที่

สภุาพ หา้มใสเ่สือ้ทีไ่ม่มแีขน กางเกงก็ตอ้งเป็นกางแกงขายาวเทา่นัน้ 

 

หมายเหต ุ: ตอ้งท าการจองควิเขา้วดัลว่งหนา้ 1 เดอืนเทา่นัน้ การจองจะส าเร็จหรอืไม่ข ึน้อยูก่บัการ

ตอบรบัจากเจา้หนา้ทีข่องทางวัดเทา่นัน้ ทางบรษัิททวัรไ์ม่สามารถทีจ่ะยนืยันการเขา้ชมได ้และหากการ

จองไม่ส าเร็จขอสวงนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมการเดนิทางเป็นเสน้อืน่ ตามทีต่กลง ณ วนัทีท่ราบผลแก่

ลกูคา้ } 



 

 

                         

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุ

กว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มวีันเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตไดทุ้กครัง้เมื่อมี

โอกาสไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจ านวนมากที่มาสกัการะ หรือแมก้ระทั่งควันธูปคละคลุง้ไปทั่ว

บรเิวณ ท่านเทพเจา้หวังตา้เซยีน เดมิท่านชือ่ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่ีจติ

เมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมคีวามกตญัญตูอ่พ่อแม่สงูมาก และชว่ยพ่อแม่ตัง้แตเ่ล็ก ท างานดูแลเลีย้งแพะ อยู่

มาวันหนึง่ทา่นไดพ้บกบันักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรียนวชิาบนภูเขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งก็

ตดัสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร า่เรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสกกอ้น

หนิใหก้ลายเป็นแพะได ้เมื่อท่านไดร้ ่าเรียนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ ก็ไดล้าอาจารยข์องท่านกลับมา ใชว้ชิา

ความรูด้า้นสมุนไพร เพือ่บ าเพ็ญประโยชน์ เดนิทางรักษาประชาชนจีนทีเ่จ็บไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไป

ทัว่ทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จัดยาสมุนไพร

ใหแ้กช่าวบา้นเพื่อต่อสูก้ับโรครา้ย ตลอดอายุขัยทองท่าน ไดม้ีลูกศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรียน

วชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบ

สกัการะ  เมือ่ครัง้ชาวจนีอพยพมายังเกาะฮ่องกง ไดอ้ัญเชญิกระถางธูปของทา่นมาดว้ย และไดว้าดรูปของ

ทา่นโดยหมกึและพู่กนัจนีโบราณ เพือ่แสดงถงึตวัทา่น ทัง้หมดไดต้ัง้สถติยไ์วท้วีัดหวังตา้เซยีน เกาะเกาลูน 

ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกดิโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงไดม้าไหวข้อพรจาก

เทพเจา้หวังตา้เซยีนและขอยาทีท่างวัดจัดไวไ้ปตม้กนิจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได ้จงึท าใหช้าว

ฮ่องกงมคีวามศรัทธาตอ่เทพเจา้หวังตา้เซยีนเป็นอย่างมาก  อกีส ิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมื่อมาถงึ

วัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก่ การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมีกระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ 

ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นย าเป็นอย่างยิง่  

น าทา่นเดนิทางสูว่ดันาจาเป็นทีร่วมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยู่ในย่านซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ซึง่

เป็นย่านคา้สง่ของฮ่องกง ทีเ่ป็นหลกัเลยคอืเทพนาจาใครทีอ่ยากเริม่ตน้ธรุกจิใหมก่็จะมาขอพรทีน่ี่ สว่นใคร

ทีม่คีนปองรา้ยคดิไม่ดกี็มากราบไหวข้อพรกบัเทพสวิหยั่น เพือ่ใหค้นทีค่ดิรา้ยกลายเป็นด ีใครทีค่รอบครวัมี

ปัญหาทะเลาะกนั สามภีรรยาเริม่นอกใจกนั ก็จะมเีทพเจา้ก าฟ้าเหลิง่เหลิง่ ซ ึง่ตรงกบัภาษาไทยว่า เจา้แม่

ดอกทอง เพือ่ใหค้รอบครัวกลบัมารักกนัดงัเดมิจุดเดน่อกีอย่างของวัดนีค้อืถา้ใครมาขอพรเกีย่วกบัการศกึษา

ทางวัดจะมหีมวกบัณฑติเป็นแผน่ประมาณโปสตก์ารด์เขยีนชือ่ลกู คณะ และมหาวทิยาลยัทีล่กูอยากเขา้

เรยีนไปแขวนไวใ้นวัดอกีดว้ย   แลว้น าทา่นเดนิทางสูจ่มิซาจุ่ย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมอยา่งจุใจย่าน

จมิซาจุย่(tsim sha tsui)จมิซาจุย่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง ทีค่นทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรูจ้ัก เมือ่พูด

ถงึจมิซาจุย่ ทกุคนก็ตอ้งนกึถงึถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แตจ่มิซาจุย่ไปจนถงึย่านปริ๊นซ ์เอ็ดเวริด์ 

นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ย่างหนึง่ของฮอ่งกง ทีท่ัง้สองฟากฝ่ังของถนน จะเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง ๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัทัว่โลก เครือ่งหนังชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทนัสมัย 

รา้นอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสตเ์ฮา้สไ์ปจนถงึระดบั  

5 ดาว   ( อาหารเทีย่งอสิระตามอัธยาศยัเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ )  

จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานเชค็แลบกก๊ 

22.00 น.    เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่CX709  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บรกิาร

อาหารบนเครือ่ง 

00.05 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื 

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



 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดั 

โดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี 

พักกบัผูใ้หญ่ 1 

ทา่น มเีตยีง 

เด็กอายุ 2-11 ปี 

พักกบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น มเีตยีง 

เด็กอายุ 2-11 ปี 

พักกบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น ไม่มเีตยีง 

พัก

เดีย่ว 

23-25 กมุภาพันธ ์2562 18,888 18,888 18,888 17,888 4,900 

16 -18 มนีาคม 2562 18,888 18,888 18,888 17,888 4,900 

23-25 มนีาคม 2562 18,888 18,888 18,888 17,888 4,900 

30 มนีาคม - 1 เมษายน 2562 18,888 18,888 18,888 17,888 4,900 

6 – 8 เมษายน 2562(วันจักร)ี 20,888 20,888 20,888 19,888 4,900 

 

หมายเหต ุ: กรณีราคาไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญ่ทา่นละ  11,000 บาท                 

ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกดิแตไ่ม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลบั ราคา 5,900 บาท 

คา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 

  คา่รถรับสง่ตามรายการ 

 คา่อาหาร ตามรายการ 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่ ยกเวน้คนตา่งดา้ว 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,0000  บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์และผูท้ีเ่ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปี หรอื อายุ 

75-85 ปี ความคุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั และผูเ้ดนิทางอายุเกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง 

  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. 

 คา่หอ้งพัก สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง ในโรงแรมทีร่ะบุ หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮ่องกง และคา่ส ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ค านวณ ณ วันที ่ 1 ต.ค. 2561  

 มนี ้าเปลา่แจกวันละ 1 ขวด/คน 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม    

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทท์างไกล คา่เครือ่งดืม่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  คนละ 100 เหรยีญฮอ่งกง/ ทรปิ *** เด็กและผูใ้หญ่จา่ยเทา่กนั  

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรค์นละ 300 บาท/ ทรปิ *** เด็กและผูใ้หญจ่่ายเทา่กนั 

 



 

 

หมายเหต ุ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการ

นัดหยุดงานการกอ่การจลาจล ความ   ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกหรอืเขา้ประเทศ เป็นตน้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการ

บนิ โรงแรม และสภาวะทางการ เมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ 

 หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 

 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดของทางสายการบนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น   

 **** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น  (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้

 การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว  

คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี ่แตไ่ม่ไดม้กีารบังคบัซือ้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่ว

จะตอ้งจ่ายคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิทีซ่ือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ทีน่ั่งทางสายการบนิจะจัดเป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบรษัิทฯไม่

สามารถทีจ่ะรอ้งขอไดว้า่จะขอทีน่ั่งโซนไหน และในบางครัง้ทีน่ั่งบนเครือ่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนัหมดกบัคนใน

ครอบครัว แตอ่ย่างไรเสยีทางเจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่างเต็มทีเ่ผือ่ทีจ่ะไดน่ั้งดว้ยกนักบัคนใน

ครอบครัว ทัง้นี้จงึเรยีนมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

เง ือ่นไขการจอง  

1.วางเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท ,เทศกาลและวนัหยุดยาว มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ทนัทโีดยโอนเขา้บัญชแีลว้

แฟกซห์รอื mail สลปิโอนเงนิมาทีบ่รษัิทฯพรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์มาดว้ย  

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกรุณาโอนกอ่นการเดนิทาง 14 วัน  



 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

*** โปรดตรวจสอบหนังสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายุการใชง้านถงึ 6 เดอืนหรอืไม่  หากมกีารผดิพลาดทางบรษัิทฯ จะ

ไม่รับผดิชอบใด ๆ   *** 

***เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบั

ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่ง ๆ*** 

 


