UNSEEN IN HONGKONG >> วัดซีซา้ น
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก (CX)
กาหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เกาะลันเตา ขึ้ นกระเช้านองปิ ง–หมู่บา้ นนองปิ ง-ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท
03.30 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6
เคาน์เตอร์ N สายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิก (CX) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท กัสโต้ เวิลด์
ทัวร์ อานวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
06.45 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX616
(บริการอาหารบนเครื่อง)
(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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กลางวัน

วันทีส่ อง
เช้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนือ่ งจากต้องเป็ นตามระบบของสายการบิน
เดิ นทางถึ ง ฮ่ องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่ าเมื องไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้ งอยู่บน
เกาะลัน เตา ฮ่ อ งกงเป็ นดิน แดนตอนปลายสุดทางตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ของประเทศจีน ติดกั บ
มณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้ วย เกาะฮ่ อ งกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235
เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้ นกระเช้านองปิ ง
เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้ น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360
องศา ระยะทางกว่ า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้ เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไ ม่
สามารถขึ้ นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุ งหรื อ สภาวะอากาศไม่ เอื้ ออานวย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการเดินทางเป็ นรถโค้ชแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่านเที่ยวชม หมู่ บา้ นนองปิ ง ที่จาลองชี วิต ความเป็ น อยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศ
สบายๆแทรกตัว ด้ วยร้ านน ้าชา ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก นาท่ านนมั สการ พระใหญ่
ลันเตา เป็ นพระพุทธรูปนั่งทาจากทองสัม ฤทธิ์กลางแจ้ งที่มีขนาด ใหญ่ ท่สี ุดในโลก มีนา้ หนัก
202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ต้ ังอยู่กลางแจ้ งของเกาะลันเตา จากนั้นนาท่านนมัสการ พระ
โพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัท รโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้ างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924
ได้ เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลิน พร้ อมทั้งมีการสร้ างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทาให้ ปัจจุ บันมี
พระภิกษุเดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ห้ างสรรพสิน ค้ า ซิ ตี้
เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ห้ างที่รวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดังไม่ ว่าจะเป็ น Esprit,
Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามาก ถึง 70% ราคาถู ก
ที่ลดตลอดปี ไม่ สาคัญว่ าจะเป็ นช่ วงลดยกเกาะหรื อไม่ มาเมื่อไหร่ กไ็ ด้ ใครมาฮ่องกงแล้ วไม่
ได้ มาแวะนี่พลาด
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว+
วัดหยวนหยวน–สานักชีฉีหลิน-วัดแชกุงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ร้านจิ วเวอร์รี่-ร้านหยก–
รีพลั ส์เบย์-เจ้าพ่อกวนอู–เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) เป็ นวัดที่แปลกจากวัด
อื่นๆ ในฮ่ องกง เพราะที่วัดแห่ งนี้สามารถขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาพุทธ (นิกาย
มหายาน), ลัทธิเต๋า, ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเป็ น 1 ศาสนา 2 ลัทธิท่อี ยู่ในวิถีชีวิตของชาวจีนมาเป็ นพัน
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ๆ ปี วัดนี้สร้ างอยู่บนเนินเขาตามหลั ก ฮวงจุ้ ย เป็ นวัดขนาดใหญ่ ท่ีสวยงามมากชาวฮ่ องกง
รวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทาพิธีแก้ ชงหรือฝากดวงชะตาที่วัดนี้ โดยให้ เทพเจ้ าไท้ ส่วนเอี๊ยะซึ่ง
คือเทพเจ้ าที่คอยคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมนุ ษย์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง เพราะทางวั ดมี
เทพเจ้ าไท้ ส่วยเอี๊ยะครบทั้ง 60 องค์พร้ อมปี เกิดกากับไว้ เพื่อความสะดวกกับผู้มาบูชา จากนั้น
น าท่ า นเดิน ทางสู่ สานัก ชี ฉี ห ลิ น (Chi Lin Nunnery) ส านั ก ชี แห่ ง นี้ เป็ นส านั ก ชี ในนิ ก าย
มหายาน และสร้ างในรูปแบบสถาปั ต ยกรรมย้ อ นยุ คของศิ ล ปะจีน สมั ยราชวงศ์ ถัง โดยเริ่ม
ก่อสร้ างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้ รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–
907) ในปี 1990 ภายในยั ง เก็บพระบรมสารีริก ธาตุ และมี ส ระบั วที่ให้ ค วามสงบแ ก่ ด วง
วิญญาณ นอกจากนี้ สานักชีแห่ งนี้ยังประกอบไปด้ วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง
ดินเหนียว และไม้ เป็ นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่ น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ประกอบไป
ด้ วยวิหารอยู่ รายรอบ 13 หลั ง จุ ด เด่ นในการสร้ างส านั กชี ท่นี ่ี คือ สร้ างโดยไม่ ใช้ ตะปู ซัก ตัว
เดียวด้ านในของที่น่มี ีความสงบเงียบ สวยงามให้ เดินชม เช่ น สระบัวขนาดใหญ่ ต้ นบอนไซตัด
แต่ ง สวยงาม บริเ วณวิ ห ารที่ ส ามารถมานั่ ง สมาธิ อ่ า นหนั ง สื อ ได้ สวนหิ น ที่ ส วยงามเป็ น
ธรรมชาติ และก็เจดีย์ทองคา สานักชีน้ เี ปิ ดทุกวัน ยกเว้ นวันพุธ จากนั้นทาท่านสู่ วัดแชกงหมิว
หรือ วัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้ เป็ นปลายทางของ การแก้ ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุ นกังหั น
กลับทิศ จะช่ วยหมุ นชี วิตพลิกผันจากร้ ายกลายเป็ นดีได้ และการเริ่มต้ นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีน
จะต้ องมีการแก้ เคล็ดที่น่ี โดยกังหันลมจะพาชี วิตราบรื่นล้ อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือน
กังหันลู่ลม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางสู่ วัด หวัง ต้าเซี ยน ซึ่ งเป็ นวั ด ลั ท ธิ เต๋ าที่ส าคัญที่สุ ด ของฮ่ อ งกง มี ผ้ ู
ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทานายโดยเขย่ากระบอกไม้ ไผ่จนกว่าแท่งไม้ ไผ่ท่ตี ิดหมายเลข
จะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้ นจะมีคาทานายไขข้ อข้ องใจในสิ่ง ที่ต้ ังคาถาม
บริเวณวั ดยั งมี ศาลเล็ก ๆ ซึ่ ง เป็ นที่ประดิ ษฐานขององค์เทพเจ้ า ต่ างๆ ตั้ง อยู่ห ลายจุ ด และ
ตกแต่ ง พื้ นที่ โดยรอบวั ดด้ ว ยรูป แบบการจั ด สวนจีน แบบดั้ ง เดิ ม จากนั้ น น าท่ า นแวะชม
โรงงานจิ วเวอร์รี่ ที่มีช่ื อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ ในราคา
พิเศษ และนาท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีช่ือเสียง จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม
และเทพเจ้ าแห่ ง โชคลาภ ข้ ามสะพานต่ อ อายุ ณ ชายหาดรี พ ัล ส์เ บย์ ในแต่ ล ะปี จะมี
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้ าแม่กวนอิม โดยเฉพาะ
การขอลูกที่เชื่ อกันว่ าถ้ า ใครมาขอก็มักสมหวัง ทุกครั้งไป จากนั้นนาท่านไปไหว้ เจ้าพ่ อกวนอู
(Man Mo Temple) ท่านเจ้ าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้ มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น
คร้ ามต่ อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่ เคยประมาท
การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ ท่ านช่ วยอุดช่ องว่างไม่ ให้ เพลี่ยงพลา้ แก่ฝ่ายตรงข้ ามและให้
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เกิ ดความสมบู รณ์ ด้ วยคน ข้ างเคี ยงที่ ซ่ื อ สั ต ย์ ห รือ บริวารที่ไ ว้ ใจได้ น่ั น เอง จากนั้ น น าท่ า น
สัก การะ เจ้ าแม่ ก วนอิ มฮ่ อ งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็ นวั ด เจ้ าแม่ ก วนอิ ม ที่ มี
ชื่อเสียงแห่ งหนึ่งในฮ่ องกง ขอพรเจ้ าแม่ กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่ งความเมตตา ช่ วยคุ้มครอง
และปกปั ก รัก ษา วั ดเจ้ าแม่ ก วนอิ ม ที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple'
เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้ างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้ จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ ได้ สวยงาม
มากมาย แต่เป็ นวัดเจ้ าแม่ กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถื อมาก แทบทุ กวันจะมีคนมาบูชาขอพรกัน
แน่ นวัด ถ้ าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่ าที่น่ีแม่ นมากที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอ
พรแล้ วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้ าแม่ กวนอิมอีกด้ วย ซึ่งคนส่ วนใหญ่ จะนิยมไปในเทศกาล
ตรุษจีนเพราะเป็ น ศิริม งคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัดจะจาหน่ ายอุปกรณ์สาหรับเซ่ นไหว้
พร้ อ มซองแดงไว้ ให้ ผ้ ู ม าขอพร เมื่อ สัก การะขอพรโชคลาภแล้ วก็ให้ น าซองแดงมาวนเหนื อ
กระถางธูปหน้ าองค์เจ้ าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ ซ่งึ ภายในซอง
จะมีจานวนเงิ นที่ ทางวัดจะเขียนไว้ มากน้ อ ยแล้ วแต่ โชคถ้ าหากเราประสพความส าเร็จ เมื่อ มี
โอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ ช่ วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่ องกงและนักท่องเที่ยว
ไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้ องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้ เวลาอื่นๆ ตลอด
ทั้งปี เพื่อขอซองแดงจากเจ้ าแม่ กวนอิ มได้ เช่ นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่ นไหว้ จากทางวัดเพียงแต่
ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัด ไม่ ได้ เตรียมซองแดงไว้ ให้ เนื่องจากไม่ ได้ อ ยู่ใน
หน้ าเทศกาล) แล้ วก็ใส่ ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจานวนเงินที่ต้องการลงไปด้ วย ใส่
สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้ วก็ไหว้ ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้ าประสพความสาเร็จตามที่มุ่งหวังค่ อยกลับมา
ทาบุญที่น่ีในโอกาสหน้ า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว+
วัดซีซา้ น-ถนนาธาน–กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม"ชีซา้ น" (Tsz Shan Monastery) วัดชีซ้าน หรือที่คน
ฮ่องกงเรียกว่า "ฉี่ซ้านจี๋" เป็ นวัดทีก่ าลังได้ รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เปิ ดให้ บุคคลทั่วไป
เข้ าชม ความน่าสนใจของวัดนี้ นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บน
พื้นที่กว่า 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้ าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็ นอันดับ
2 ของโลกแล้ ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ทีเ่ รียกเสียงฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็ นอย่างมาก นั่นคือ ห้ อง
รับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกันกระสุน" ตั้งอยู่ในโซนกุฎพิ ระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คอื
ห้ องสาหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐี ท่บี ริจาคทรัพย์สินราว 7,000 ล้ านบาท (หรือ 1,700
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กลางวัน

19.50 น.
21.45 น.

ล้ านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้ างวัดนี้ข้ ึนมาเนื่องจากวัดนี้ เป็ นวัดของ "เอกชน" ทีม่ ุ่งเน้ นเผยแพร่
และศึกษาธรรมะ จึงตั้งกฎเกณฑ์อันเข้ มงวดของตนเองขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องการเข้ าชม ที่รับ
เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้ า 30 วันเท่านั้น ซึ่งวัดนี้ถอื ว่าเป็ น Unseen ของฮ่องกงเลย
ทีเดียวทางวัดห้ ามใช้ ธูป ห้ ามคนนาเนื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้ าไปในวัด
เพื่อส่งเสริมความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมสาหรับการแต่งกายให้ ทุกท่านสวมใส่เสื้อผ้ าที่สุภาพ
ห้ ามใส่เสื้อทีไ่ ม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็ นกางแกงขายาวเท่าน
หมายเหตุ : ต้องทาการจองคิวเข้าวัดล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น การจองจะสาเร็จหรือไม่
ขึ้ นอยู่กบั การตอบรับจากเจ้าหน้าทีข่ องทางวัดเท่านั้น ทางบริษทั ทัวร์ไม่สามารถทีจ่ ะยืนยัน
การเข้าชมได้ และหากการจองไม่สาเร็จขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นโปรแกรมการเดินทางเป็ น
เส้นอื่น ตามทีต่ กลง ณ วันทีท่ ราบผลแก่ลูกค้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ ทุ ก ท่ านได้ อิส ระช้ อ ปปิ้ งตามอั ธยาศั ย ณ ถนนนาธาน ย่ า นช้ อ ปปิ้ งชื่ อ ดัง อัน ดั บหนึ่ งของ
ฮ่ องกงที่เป็ น เขตปลอดภาษี จึงทาให้ สิน ค้ าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถู กกว่ าประเทศไทยอยู่
มาก เป็ นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนม
ณ ที่ แห่ ง นี้ กั น อย่ า งคับคั่ง อี ก ทั้งยั ง มี ร้านค้ าสิ น ค้ าแบรนด์ เนมมื อ สองให้ ท่ านเลื อ กชมอี ก
มากมาย ถือเป็ นสวรรค์ของนักช้ อปปิ้ งตัวจริง ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ตึกโอเชี่ ยนเทอร์มินอล
และฮาเบอร์ ซิต้ ี กับสิน ค้ าแบรนด์เนมชื่ อดั งต่ างๆ ระดับโลกกว่ า 700 ร้ านค้ า เช่ น Amani,
Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole,
ของเด็กเล่ น ที่ห้ าง Toy r’us แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ าปลอดภาษี ท่ี DFS Galleria เช่ น Burberry,
Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX703
(บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

***ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
**รายการท่องเทีย่ วนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ**
(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สินค้ าพื้นเมืองให้ นัก ท่องเที่ยวทั่วไป
ได้ ร้ ูจัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านจิ วเวอร์รี่ ซึ่ง จาเป็ นต้ อ งบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้ วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุ กร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุ ก
ท่านแวะชมใช้ เวลาร้ านประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนดไว้ ทางบริษทั ใคร่ ขอเก็บ
ค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
6 – 8 มิถุนายน 2562
9 - 11 มิถุนายน 2562
20 - 22 มิถุนายน 2562
23 - 25 มิถุนายน 2562
4 - 6 กรกฎาคม 2562
5 - 7 กรกฎาคม 2562
21 - 23 กรกฎาคม 2562
8 - 10 สิงหาคม 2562
5 – 7 กันยายน 2562
8 - 10 กันยายน 2562
26 - 28 กันยายน 2562

ราคา / ท่ าน
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท
19,900.- บาท

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท
5,500.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก (CX)
2. นา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้ องละ 2-3 ท่าน)
4. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่ องกง (ค่ าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านจะต้ องชาระเพิ่ม)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย 1 ท่าน
9. ค่าหัวหน้ าทัวร์ดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ท่าน
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง ท่านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
11. นา้ ดื่มแจกวันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านา้ หนัก เกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้ า รีดผ้ า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิ เศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้ งเข้ า-แจ้ งออกของคนต่างด้ าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ /คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริป
(เด็กและเด็กINF.เก็บเท่าผูใ้ หญ่)
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาการจองเท่านั้น พร้ อมส่ง สลิปหลักฐานการโอน
เงิน และสาเนาหน้ าหนังสือ เดิ นทาง **สำเนำหน้ำหนังสือ เดิ นทำงต้องมี อ ำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ นอ้ ยกว่ำ 6
เดือน นับจำกวันเดินทำง**
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
การยกเลิก
กรณีมี การยกเลิกการเดิ นทาง ไม่ ว่าจะกรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงิ นใดๆ
ทั้งสิ้ นทุกกรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองทีน่ ่งั บนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีทก่ี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือเข้ าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ ่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานทีอ่ ่นื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้ อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหรบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้ วในกรณีท่ที ่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณธ
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้ าเมือ ง ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ น
หญิงไว้ ผมยาวแต่งหน้ าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้ าประเทศ เนื่องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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17. **สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศฮ่องกงโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้ า
ทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**

(GT) ฮ่องกง 9 วัด วัดซีซ้าน (CX) 3 วัน 2 คืน
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