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พเิศษ!! ผูกด้ายแดง ไหว้พระ สละโสด ณ วดัหวงัต้าเซียน 

ราคาเพยีง 23,900 บาท 
 

3 วนั 2 คืน เดินทาง 30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 
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ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วันที่ 30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 

วันแรก เชียงใหม่ – ฮ่องกง – นองปิง – City Gate outlet  

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย
โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.05 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
09.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดน
ตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ จากนั้นน าท่านเดินทางผา่น
เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทาง
รถยนตท่ี์มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร์ ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านนัง่ กระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ใชเ้วลา 25 นาที ท่านจะได้
ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นอิสระใหท่้าน นมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตาองคพ์ระสร้างจากการ
เช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่าง
บริเวณทะเลจีนใต ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางชอปป้ิง ณ ซิตีเ้กทเอาท์เลท็ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์
ดงัมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม PANDA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันที่สอง หาดรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรียพ้อย – ร้านชอป 2 ร้าน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้า
เซียน – อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน  

 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนูต่ิมซ า) 
น าท่านนมสัการ เจ้าแม่กวนอมิ  ณ หาดรีพลัส์เบย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ดว้ย 
อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพรเร่ืองความรัก ใหส้มหวงัในรัก ขอพรไดจ้าก
เทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ่ื์นๆ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย ์น าท่านชมววิทิวทศันข์องเกาะ
ฮ่องกงบริเวณ วคิตอเรีย พ้อยท์ (Victoria Point) ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศันข์องตึกสูงบนเกาะฮ่องกง สมัผสั
บรรยากาศสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน จากนั้น
น าชมโรงงาน TSL ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่าน
สามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!!และน าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือ ก  าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง และเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีน,ต่างๆ อีก
มากมาย   
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมสัการวดัแชกงหมวิ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดั
แชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวีระประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมี
ความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
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ไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวียนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่า
เอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตาม
ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพ่ือถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและ
โรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน จากนั้นน าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน  
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหก้บั Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูริ้เร่ิมในการศึกษาลทัธิเต๋าจนกลายเป็นผูมี้
พลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาต่อมา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึง
ในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และ
ของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายใน
มีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลงัคาสีทองเหลืองอร่าม  

 
 
 
 
 
 

**ในวนัที่ 31 ธันวาคม ถนนนาธาน จะท าการปิดถนนตั้งแต่บ่ายสามโมง เพือ่ท าการเตรียมพืน้ที่ในการเค้าท์
ดาวน์ ดังนัน้หากลูกค้าต้องการชอปป้ิงต่อ หรือร่วมเค้าท์ดาวน์ ณ ถนนนาธาน หลงับ่ายสามโมง รถบัสจะท า
การส่งลกูค้าเท่าที่จะจอดรถได้ และลูกค้าจะต้องเดินเที่ยว ณ ถนนนาธาน และกลับโรงแรมด้วยตัวเอง โดย
การเดนิเท้า หรือเดินทางโดยรถไฟฟ้าไต้ดินตลอด 24 ช่ัวโมง** 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal 
และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 ร้านคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, 
Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเดก็เล่น Toyr'us ร้านช้
อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม PANDA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่สาม  สนามบิน – เชียงใหม่ 

05.00 น. บริการปลุกท่าน และเช็คเอาทอ์อกจากท่ีพกั เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
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10.35 น.      ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี 
FD 516  (มีบริการ อาหารบนเคร่ือง) 

12.20 น. เดินทางถึงสนามนานาชาติ เชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************************************** 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิ  

 

อตัราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 ราคา/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ราคาเดก็เท่ากบัผูใ้หญ่) 23,900 

พกัหอ้งเด่ียว ช าระเพ่ิมท่านละ 6,900.- 

หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [20 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย

การบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทิปพนกังานขบัรถ ทิปหวัหนา้ทวัร์  
6. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000บาท 
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน

วนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 

 

 
 
 
 

 


