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เกาะลนัเตา  ข ึน้กระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญโ่ป๋หลนิ 
น ัง่พคีแทรมถา่ยรปูชมววิวคิตอเรยีพคีจดุสูงสดุของฮอ่งกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ + เทพเจา้ไฉซ่งิเอีย้ 
ขอพรเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน 

ขอพรดา้นการเงนิ ณ วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิฮองฮ า 
ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ  แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมวิ 

ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 
พเิศษ! อ ิม่อรอ่ยหลากหลายเมนซูฟีู้ ดสดุฟินส ์

โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (CX) 
 
 
 
 
 

 
 

การนัตพีกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  ถนนนาธาน 

EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL  

/ PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL NATHAN HOTEL 
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ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร           
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำยละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทำ่น 

พักเดีย่ว 
เด็ก 1 ทำ่นพกั
กบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 1 ทำ่นพกั
กบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

  12-14 เมษายน  2562 

ขาไป   CX700 (08.15-
12.10) 

ขากลบัCX709 (22.25-
00.20) 

   28,900  10,000 27,900 26,900 

  13-15 เมษายน  2562 

ขาไป   CX616 (06.35-
10.25) 

ขากลบัCX613 (18.35-
20.35) 

   28,900  10,000 27,900 26,900 

  14-16 เมษายน  2562 

ขาไป   CX700 (08.15-
12.10) 

ขากลบัCX703 (19.50-
21.50) 

   28,900  10,000 27,900 26,900 

 
HOT!! รายการ OPTION รวมรบั-สง่ 

 

รายการ เพิม่เงนิทา่นละ (บาท) 

HONG KONG DISNEYLAND 4,000 

 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง - (น ัง่รถรางพคีแทรม) สูย่อดเขาวคิตอเรยีพคี (สงูสดุ) –   
  รพีลสัเบย ์– SYMPHONY  OF  LIGHT – อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้าเก็ต  & เทมเป้ิลสตรที 

 
***คณะเดนิทาง ไฟลท์บนิ  CX616 เวลา  06.35-10.25  นดัหมาย  04.00*** 
***คณะเดนิทาง ไฟลท์บนิ  CX700 เวลา  08.15-12.10  นดัหมาย  05.00*** 
 

 คณะพรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตูหมายเลข  
6  
แถว   M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค (CX)   พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละหัวหนำ้ทัวรจ์ำกทำงบรษัิท
คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในดำ้นตั๋วเครือ่งบนิและสัมภำระในกำรเดนิทำง  แลว้น าทุกทา่นลดัฟ้าสู่

เกาะฮ่องกง/บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง การเดนิทางใช้เวลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนำมบนิ 
CHECK LAP KOK สนำมบนิแห่งใหมข่องฮอ่งกงทีท่ันสมัยดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง 
ๆ ผ่ำนกำรตรวจเอกสำรและสัมภำระในกำรเขำ้เมอืง  น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนเสน้ทำงไฮเวยอ์ันทันสมัย ขำ้ม
สะพำนแขวนซงิหมำ่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพำนแขวนสองชัน้ทีย่ำวทีส่ดุในโลก โดยมคีวำมยำว
ทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล)์ เชือ่มตอ่ระหวำ่งฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่นอลแอรพ์อรต์กบัตัวเมอืงฮอ่งกง ตัว
สะพำนชัน้บนจะเป็นทำงใหร้ถยนตว์ิง่ สว่นชัน้ลำ่งเป็นเสน้ทำงของเอ็มทอีำร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรส
เทรนส ์(Airport Express Trains) สะพำนซงิหมำ่นี ้ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นสญัลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลกอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
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 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถรางพคีแทรม ขึน้สู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี จุดชมววิสูงทีสุ่ดและสวยทีสุ่ด

ของฮ่องกงกับควำมสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล สัมผัสบรรยำกำศอันบรสิุทธิส์ดชืน่ จำกจุดนี้ ท่ำน
สำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของตกึพีคทำวเวอร ์อำคำรรูปร่ำงครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นที่สดุ ชม
เกำะฮอ่งกงและเกำลนูไดท้ัง้เกำะอยำ่งชดัเจน ทัง้นีย้งัจะไดต้ืน่ตำตืน่ใจกบัตกึระฟ้ำทีส่งูตระหงำ่นและอำคำร
ตำ่งๆ ทีก่อ่สรำ้งตำมหลักฮวงจุย้ อำทเิชน่ ตกึเซน็ทรัลพลำซำ่ ตกึไชน่ำแบงค ์และตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของ
ธรุกจิชัน้น ำของฮอ่งกง พรอ้มทัง้ถำ่ยภำพอันสวยงำมน่ำประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนำนำ
ชนดิจำกรำ้นคำ้ภำยในอำคำรเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกัน ยงัมพีพิธิภณัฑม์ำดำมรสุโซ ซึง่เป็น
พพิธิภัณฑห์ุ่นจ ำลองเสมอืนจรงิของดำรำ นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงและทั่วโลก  ใหท้่ำนไดเ้ขำ้
เยีย่มชมอกีดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่“อา่ว
รพีลสัเบย”์ เพือ่นมสักำรและขอพรอนัศักดิส์ทิธิ ์จำก “องคเ์จำ้แมก่วนอมิ” ปำงประทำนพรทีช่ำวฮอ่งกงเชือ่
วำ่ศักดิส์ทิธิม์ำก องคท์่ำนมคีวำมประณีตงดงำม ตัง้อยูบ่นฐำนบัว และ “เจำ้แมท่ับทมิ” เพือ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยว
จติใจ และขอใหก้ำรเดนิทำงทุกครัง้ปลอดภัย พรอ้มกับนมัสกำรเทพเจำ้แห่งโชคลำภ “ไฉ่ซิง้เอีย้” ที่มี
ชือ่เสยีงวำ่หำกใครไดม้ำสัมผัสองคท์ำ่น จะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบำ้น โดยเอำสองมอืลูบจำกเครำท่ำนลง
มำแลว้ก ำมำใสใ่นกระเป๋ำของตัวเอง เสมอืนเป็นเคล็ดวำ่ใหเ้งนิทองไหลมำเทมำสูก่ระเป๋ำของเรำ บำงทำ่นก็
จะลูบกอ้นทองที่อยู่ดำ้นขำ้งองค์ท่ำนแลว้ก ำมำใส่กระเป๋ำของตัวเองอีกครัง้  หรอืท่ำนไหนที่มบีุตรยำก 
แตง่งำนแลว้ยงัไมม่บีตุร ใหม้ำขอพร “องคส์งักจัจำย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบควำมส ำเร็จเกอืบทุก
คน และมคีวำมเชือ่ทีว่ำ่ถำ้หำกลบูทอ้งซำ้ยจะไดล้กูชำย ถำ้ลบูทอ้งขวำจะไดล้กูสำวอกีดว้ย แลว้พำทำ่นเดนิ
ขำ้ม “สะพำนต่ออำยุ” ซึง่ชำวฮ่องกงเชือ่กันว่ำถำ้ขำ้มสะพำนนี้ไดจ้ะสำมำรถต่ออำยุได ้ และเมือ่เรำขำ้ม
สะพำนมำแลว้จะเป็นลำนกวำ้งทีเ่ต็มไปดว้ยเซยีนและเทพเจำ้มำกมำย ซึง่รวมถงี “องคเ์ทพเจำ้แหง่ควำมรัก” 
หนวดเครำยำว ๆ ในมอืท่ำนจะมหีนังสอืเลม่ใหญ ่ขำ้งๆ องคท์ำ่นจะมหีนิด ำกอ้นโต ใหท้ ำกำรอธษิฐำน แลว้
ท ำกำรลูบกอ้นหนิซึง่จะน ำพำใหพ้บคู่  ส่วนท่ำนที่มคีู่อยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรท่ำนแลว้ก็ท ำใหรั้กมั่นคงและ
ยำวนำน น ำท่ำนสูป่ำกอำ่ววคิตอเรยีซึง่เป็นจุดชมววิทีนั่กท่องเทีย่วชืน่ชอบอกีแห่งหนึง่ของฮอ่งกง จำกนัน้
น ำทำ่นเดนิทำงสูป่ำกอำ่ววคิตอเรยีซึง่เป็นจดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง น ำทำ่นชม 
SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นกำรแสดงแสงสเีสยีงกลำงแจง้ทีใ่หญ่ที่สุดในโลกทีถู่กบันทกึโดย “กนิ
เนส เวลิ์ด เรคคอร์ด” ซึง่กำรแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งดว้ยไฟหลำกหลำยสีสัน ร่วมดว้ยกำรยงิเลเซอร์
ประกอบเพลงจำกอำคำรชัน้น ำกวำ่ 40 แหง่ โดยใชเ้วลำในกำรแสดงประมำณ 15 นำท ี
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 
  เมนดูงันี ้:: ผัดผกัตำมฤดกูำล  ขำ้วผัด  หอยลำยผัดเตำ้ซี ่ ปลำหมกึกระเทยีมพรกิไทย  เป๋ำฮือ้นึง่ซอี ิ๊ว  
                  ปลำเกำ๋นึง่ซอี ิ๊ว  หอยเชลลน์ึง่วุน้เสน้กระเทยีม  กุง้ทะเลลวกจิม้  ปผูดัขงิ 
 
 
  
 
 
  
 
 จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอืท่ำนทีต่อ้งกำรชมทัศนียภำพของเกำะฮอ่งกงยำมรำตร ีท่ำน

สำมำรถเดนิชมบรรยำกำศและวถิชีวีติยำมค ่ำคนืของชำวฮอ่งกงไดเ้นื่องจำกโรงแรมตัง้อยูใ่จกลำงยำ่นชอ้ป
ป้ิง 
ฮอ่งกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

    NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 

 

วนัทีส่อง    กระเชา้นองปิง & พระใหญโ่ป๋หลนิ – ซติ ีเ้กท เอาทเ์ลต 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง ( 3 ) 

(ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้ Option สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์ไกดจ์ะพาทา่นน ัง่รถไฟไปยงัสวนสนกุดสินยีแ์ลนดใ์นชว่งบา่ย 
หลงัจากทีล่งจากกระเชา้นองปิง) 

หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่เกำะลันเตำซึง่มสีถำนทีท่่องเทีย่วทีเ่รยีกว่ำ “หมูบ่ำ้นนองปิง”  โดยน ำท่ำนน่ังกระเชา้
ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ขำ้มเขำหลำยลูกที่มีควำมยำวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมำจำกสถำนีตุงซุง ไปยัง
ปลำยทำงของหมู่บำ้นนองปิง เลือ่นผ่ำนทะเลจนีใต ้และวนอุทยำนลันเตำเหนือ ในเวลำ 20  นำท ีจำกกระเชำ้ลอยฟ้ำ 
ท่ำนสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของสนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง ชืน่ชมทวิทัศน์ และภมู-ิประเทศจำกเกอืบทุกๆ สว่นของ
เกำะ ทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขำและควำมเขยีวขจขีองเกำะลันเตำจำกใจกลำงเมอืง ตุงชงุถงึหมู่บำ้นนองปิงเกำะลันเตำ  ทัง้ยัง
สำมำรถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลำงแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกไดอ้กีดว้ย จำกนัน้พำทำ่นเดนิผำ่นหมูบ่ำ้น
นองปิง ซึง่จะมรีำ้นคำ้ รำ้นขำยของฝำก ของทีร่ะลกึหลำยประเภท ตัง้อยู่เรยีงรำยตลอดสองขำ้งทำง  แลว้พำท่ำนเดนิ
ต่อไปยังทำงขึน้บันได 268 ขัน้ เพือ่ขึน้สู่ พระพุทธรูปเทยีนถาน ซึง่ประดษิฐำนอยูคู่่กับวัดโป๋หลนิ ทีม่คีวำมสูงเหนือ
ระดับน ้ำทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรำ้งจำกกำรเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มลูค่ำใน
กำรกอ่สรำ้งกวำ่ 60 ลำ้นเหรยีญฮอ่งกง องคพ์ระน่ังอยูบ่นกลบีดอกบัว ยกพระหัตถข์วำและแบพระหัตถด์ำ้นซำ้ยไวบ้นตัก 
พระเนตรมองลงมำดว้ยควำมเป่ียมเมตตำ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4 ) 
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แลว้น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ หำ้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต ศนูยก์ำรคำ้ทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่รวบรวมรำ้นคำ้ Outlet ของ
เหลำ่แบรนดด์ังทัง้หลำยไวอ้ยำ่งครบครัน อำทเิชน่ Coach, Fila, Adidas, Puma, Nike, Bally และแบรนดด์ังระดับโลก
อกีมำกมำย โดยลดรำคำสงูสดุถงึ 70% ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปไดอ้ยำ่งอสิระ 

*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ*** 

พกัที ่   EATON HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื   
  NOVOTEL NATHAN HOTEL เทา่น ัน้ 

 

วนัทีส่าม เทพเจา้หวงัตา้เซยีน – ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี ่– วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – วดัแชกงหมวิ – 
  ชอ้ปป้ิงถนนแบรนดเ์นม – ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต ารบัของฮอ่งกง  ( 5 ) 

จำกนัน้น ำทำ่นนมสักำร เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน อกีหนึว่ัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่มี
เทพผูข้ ึน้ชือ่ในกำรดแูลรักษำโรคภยัไขเ้จ็บ ชว่ยเหลอืเรือ่งสขุภำพพลำนำมยัของเรำและคนทีเ่รำรัก ซึง่ทำ่น
จะพบกบัผูค้นมำกมำยทีน่ ำธปู พรอ้มกับของมำสกักำระและแกบ้นเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยงัมอีกีหนึง่จุด
สักกำระที่ส ำคัญและเป็นทีน่ยิมส ำหรับกำรขอพรเรือ่งควำมรัก คอื เทพเจา้หยกโหลวหรอืเทพเจา้ดา้ย
แดง ซึง่จะมอียู่ 3 องค ์องคก์ลำงคอื องคเ์ทพอำวุโส ดำ้นซำ้ยเป็นเทพเจำ้สำว ดำ้นขวำเป็นเทพเจำ้บ่ำว 
และมดีำ้ยสแีดงเชือ่มทัง้ 3 องคไ์ว ้ส ำหรับวธิกีำรไหวข้อพรเทพเจำ้หยกโหลว ใหเ้ริม่ท ำนิว้ส ำหรับสอดดำ้ย
แดง โดยจะมป้ีำยก ำกบับอกวธิกีำรตัง้อยู ่ณ บรเิวณจดุขอพร ทีส่ ำคัญหำ้มปลอ่ยดำ้ยหลดุมอืเด็ดขำดจนกวำ่
จะเสร็จพธิหีลังจำกนัน้น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงำน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงำนดี
ไชน์ที่ไดรั้บรำงวัลอันดับเยีย่ม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิฮองฮ า (Kun Im Temple 
Hung Hom) เป็นวัดเจำ้แม่กวนอมิที่มชี ือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจำ้แม่กวนอมิ พระโพธสิัตว์
แห่งควำมเมตตำ ชว่ยคุม้ครองปกปักรักษำ วัดเจำ้แมก่วนอมิที ่Hung Hom หรอื  'Hung Hom Kwun Yum  
Temple' เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกงสรำ้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873  ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนำดเล็กที่ไม่ไดส้วยงำม
มำกมำย แตเ่ป็นวัดเจำ้แมก่วนอมิทีช่ำวฮอ่งกงนับถอืมำก แทบทกุวันจะมคีนมำบชูำขอพรกนัแน่นวัด  ถำ้ใคร
ทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขำบอกว่ำทีน่ี่แมน่มำกทีพ่เิศษกว่ำนัน้นอกจำกสักกำระขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปำ
จำกเจำ้แมก่วนอมิอกีดว้ย  ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกำลตรษุจนีเพรำะเป็นศริมิงคลในเทศกำลปีใหม ่ 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: PH04 

 

ซึง่ทำงวัดจะจ ำหน่ำยอปุกรณ์ส ำหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้ำขอพร เมือ่สักกำระขอพรโชคลำภแลว้
ก็ใหน้ ำซองแดงมำวนเหนอืกระถำงธปูหนำ้องคเ์จำ้แมก่วนอมิตำมเข็มนำฬกิำ 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไว ้
ซ ึง่ภำยในซองจะมจี ำนวนเงนิทีท่ำงวัดจะเขยีนไวม้ำกนอ้ยแลว้แต่โชคถำ้หำกเรำประสพควำมส ำเร็จเมือ่มี
โอกำสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท ำบญุ ชว่งเทศกำลตรษุจนีจะมชีำวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกักำระขอ
พรกันมำกขนำดตอ้งต่อแถวยำวมำก คนทีไ่ม่มเีวลำก็สำมำรถใชเ้วลำอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจำก
เจำ้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ำกทำงวัดเพยีงแต่ควรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่
ทำงวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นือ่งจำกไมไ่ดอ้ยูใ่นหนำ้เทศกำล) แลว้ก็ใสธ่นบตัรตำมฐำนะและศรัทธำ 
เขยีนจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถำ้ประสพควำมส ำเร็จ
ตำมทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมำท ำบญุทีน่ีใ่นโอกำสหนำ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6 ) 

จำกนัน้น ำทำ่นสูว่ดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) หนึง่ในวัดยอดนยิมของฮอ่งกง 
ทีป่ระชำชนใหค้วำมเลือ่มใสศรัทธำมำเนิน่นำน ดำ้นในศำลมรีปูปั้นสงูใหญ่ของท่ำนแชกงซึง่เป็นเทพประจ ำ
วัดแหง่นี้ เชือ่วำ่มคีวำมศักดิส์ทิธิใ์นกำรขอพรดำ้นโชคลำภ เสรมิควำมเป็นสริมิงคล ปัดเป่ำเรือ่งรำ้ยๆออกไป 
และวัดแหง่นี ้ยงัเป็นสถำนทีท่ีน่ยิมส ำหรับทำ่นทีต่อ้งกำรแกปี้ชงอกีดว้ย โดยวธิกีำรไหวข้อพรจำกทำ่นแชกง
นัน้ ทำ่นจะตอ้งเขำ้ไปยนือยูเ่บือ้งหนำ้รปูปัน้ของทำ่น แลว้อธษิฐำนขอพรพรอ้มกับมองหนำ้ทำ่น อยำ่งมุง่มั่น
ตัง้ใจ จำกนัน้ท ำพธิหีมนุ กงัหันแหง่โชคชะตำ หรอืทีเ่รยีกวำ่ "กังหันน ำโชค" เพือ่หมนุรับแตส่ ิง่ดีๆ  เขำ้มำใน
ชวีติ โดยควำมหมำยของใบพัดทัง้สี ่มดีังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

 เมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ใหต้กีลอง 3 คร ัง้ เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รน ัน้สมประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ถนนสำย ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) แบรนดเ์นมทุกแบบ
ทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเสน้นี้ตัง้แต่ตน้จนสิน้สุดถนนสำยนี้ ใหอ้สิระท่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้แบ
รนดเ์นมตำมอัธยำศัย อำทเิชน่ Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Burberry , 
Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, 
Bonjour, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนด์รองเทำ้ New balance, Onitsuka tiger ฯลฯ ส่วนท่ ำนที่
ตอ้งกำรซือ้สนิคำ้ประเภทน ้ำหอม เครือ่งส ำอำงค ์ทำ่นสำมำรถขำ้มถนนมำซือ้ไดท้ี ่Duty Free Shop (DFS)  
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
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*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

***คณะเดนิทางไฟลท์บนิ  CX613    เวลา  18.35-20.35*** 

***คณะเดนิทางไฟลท์บนิ  CX703    เวลา  19.50-21.50*** 

***คณะเดนิทางไฟลท์บนิ  CX709    เวลา  22.25-00.20** 

  ออกเดนิทำงกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (CX)  / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

                      ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรขำเขำ้ ช ัน้ 2  

                      โดยสวสัดภิำพ 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
รำยกำรทอ่งเทีย่วนีอ้ำจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตำมสภำพกำรณ์และประโยชนข์องทำ่นเป็นส ำคญั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 
✓ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทศันำจรตำมรำยกำร  

    (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคำ่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสำยกำรบนิ) 
✓ คำ่ภำษีสนำมบนิไทย - ฮอ่งกง 
✓ คำ่น ้ำหนักสมัภำระในกำรเดนิทำง 30 กโิลกรัม / 1 ทำ่น 
✓ คำ่ทีพ่ักตำมระบใุนรำยกำรพักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทำ่ 
✓ คำ่อำหำรตำมทีร่ะบอุยูใ่นรำยกำร  
✓ คำ่รถรับสง่ตำมสถำนทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุำมรำยกำร 
✓ คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรำยกำร  
✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

     (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 

 
➢ คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด  

      (สำยกำรบนิคำเธยแ์ปซฟิิก จ ำกดัน ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม/ทำ่น ทำ่นละไมเ่กนิ 2 ใบ  
 ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม/ทำ่น) 

➢ คำ่ภำษีน ้ำมนั,คำ่ภำษีสนำมบนิในกรณีทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่กอ่นกำรเดนิทำง  
➢ คำ่อำหำร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรำยกำร 
➢ คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่  คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ /พนักงำนเสริฟ์ 

ฯลฯ 
➢ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงและคำ่แจง้เขำ้-ออกคนตำ่งดำ้วหรอืเอกสำรอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
➢ คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3%  

    (บวกรำคำเพิม่ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หำ้งรำ้น องคก์ร ฯลฯ) 
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➢ คำ่ธรรมเนยีมมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลำ่รฮ์อ่งกง และคนขบัรถ 10 ดอลลำ่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอล
ลำ่รฮ์อ่งกง เด็กและผูใ้หญจ่ำ่ยเทำ่กนั ยกเวน้เฉพำะเด็กทำรก  / หัวหนำ้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน ้ำใจของทำ่น 

     คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมสนิน ้ำใจของทกุทำ่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 

 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
 

 
➢ พำสปอรต์ไทยอำยกุำรใชง้ำนเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนถำ่ยเอกสำรส ำเนำหนำ้พำสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมำยงับรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ  
  

 
➢ ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน คนืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
➢ ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่มดัจ ำ 50 เปอรเ์ซน็ต ์
➢ ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 

 
***กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัที ่5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 และ 16-18 เม.ย. 

62*** 
รวมถงึกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ กรุป๊เหมาสว่นตวั และกรุป๊ทีแ่จง้ปิดกรุป๊แลว้*** 

***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้*** 
 

 
 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้
   

 
➢ คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้ทัวร)์  
➢ คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่4 - 9  ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีวัหนำ้ทวัรแ์ตม่ไีกดร์อรับทีส่นำมบนิฮอ่งกง) 
➢ คณะจองจ ำนวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 1 - 3  ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 
➢ ***ส ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท*** หำกยงัไมช่ ำระคำ่มดัจ ำถอืวำ่กำรจองไมส่มบรูณ์ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ส ำหรับผูท้ีว่ำงมดัจ ำกอ่น  สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 10 วัน 
➢ กรุ๊ปจอยหนำ้รำ้นจ ำนวนผูเ้ดนิทำงขัน้ต ำ่ ผูใ้หญ ่4 ทำ่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำง

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง (บคุคลทีม่อีำยตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 4 ทำ่น 
➢ เทีย่วบนิ,รำคำและรำยกำรทอ่งเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทำงเป็นส ำคญั 
➢ หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทำ่นัน้ (หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหำกอำยเุหลอืไมถ่งึและไม่
สำมำรถเดนิทำงได)้ 

➢ กรณีทีก่ำรตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: PH04 

 

➢ ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำร
กอ่จลำจล  หรอืกรณีทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื เจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำน
ทัง้จำกไทยและตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

➢ ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯ ไมค่รบอำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่งทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำจำ่ยขำด  กอ่น
เดนิทำงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋ำเกดิสญูหำยหรอืช ำรดุจำกสำยกำรบนิ 

➢ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพเิศษ  กรณีทีท่ำ่นไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ำมำรถ
เปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นผำ่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิทฯ ทำง
บรษัิทฯ จะ   ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้ำ้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ ยกเลกิกำรเดนิทำงภำยใน 30 วันคนืคำ่มดัจ ำ 50 เปอรเ์ซน็ต,์ ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
100% เต็มของรำคำทัวร ์

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุ หรอืเทศกำล และกรุ๊ปเหมำสว่นตวัทีต่อ้งกำรกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืผำ่นตวัแทนใน
ประเทศหรอืตำ่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปทีแ่จง้ปิดกรุ๊ปและยกเลกิ
กำรขำยจำกซรียีท์ัวรจ์ะไมม่กีำรคนืมดัจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
**กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวำงมดัจ ำ เพือ่ประโยชนข์องทำ่น

เอง** 
 

 

 
หมายเหต ุ  
 

 
❖ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำงและรำคำ  อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น  หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ทัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธิด์งักลำ่วทำงบรษัิทจะยดึถอืและค ำนงึผลประโยชนต์ลอดจน
ควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั   

 

 
***ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ  เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี*้** 

 

 

 


