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ทวัรฮ์อ่งกง พระใหญ่นองปิง 3 วนั 2 คนื 

 
 

ชมววิเกาะฮอ่งกงบนยอดเขาวคิตอเรยีพคี+นมสัการเจา้แม่กวนอมิที่หาด REPULSE BAY + 

ตื่นตาตื่นใจกบัโชวแ์สงส ีSYMPHONYOF LIGHT+หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

กระเชา้นองปิง 360 องศา +กราบขอพรพระใหญ่+ชอ้ปป้ิงย่านดงัอาทิถนนนาธาน…ลิ้มลองติ่มซ ารสเลศิ  

สกุี้  HOT POT สไตลฮ์อ่งกง  
 

พิเศษ!!!พกัฮ่องกง 2 คืน ระดบั 4 ดาว 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 
วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-เกาะลนัเตา – กระเชา้นองปิง 360 องศา – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง – ขอพรพระใหญ ่-  

A Symphony of Lights    (-/-/เยน็)                                                                                                                            

ทวัรฮ่์องกง : รหสั  HKG442 
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** หากท่านท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

06.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรK์ ประตู4-5 สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ที่คอยให ้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ HX 768  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
12.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะท่านออก 

 “Exit B”จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านสะพานชงิหมา่  ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้่าเป็นสะพานรางคู่  ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

         (เวลาทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในคาบสมทุรฮ่องกงน าท่านนัง่ กระเชา้ Ngong ping 360 จากตงุชงุสู่ทีร่าบนองปิง ในเวลา 25 นาท ีท่านจะได ้
ชมทวิทศันร์อบตวั360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้นที ่1.5 เฮค
ตาร ์ทีร่ะดบัความสูง 22 เมตร สามารถมองเหน็พระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก
จากเกือบทกุ ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไต่ขึ้นบนัได 268 ข ัน้สู่ฐานทีอ่งคพ์ระนัง่
ประทบัอยู่ เหนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธ์ิถงึ 200 แผ่น หนกั 250ตนั
และสูง 34 เมตรองค ์หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื้องลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้
(หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเป็น

รถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสูย่อดเขาแทน) 
ใหท่้านไดส้มัผสักบั หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท่้านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถ

ผสมผสานระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 
จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แต่ละแบรนดพ์าเหรดกนัลดราคาอย่างกระหน า่ ทีห่า้งดงั Citygate Outlet Mall ให ้
ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, 
Raugh Laurence หรอืว่าจะเป็น Burberry รวมท ัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะม ี
Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 

ค า่       บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่1 )  น าท่านชม  A Symphony of Lights   ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 

20.00 น. ทุกค า่คืน   การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดง

แสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝัง่ของอ่าว

วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็น

สีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/PANDA HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกัฮ่องกง 
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วนัที่สอง  ท่องเที่ยว - ชอ๊ปป้ิงอสิระ  หรอืเลอืกซ้ือแพก็เกจเพิม่เติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau 

                                                                                                                             (-/-/-)                                                                                                                            

พกัผ่อน – ชอ๊ปป้ิงอสิระ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ จากนัน้อสิระใหท่้านเตม็อิม่กบัการช ้

อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะต ัง้ตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ย  มรีา้นขายของท ัง้เครื่องหนงั, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อม

ตดิต่อกนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้(อสิระอาหารเชา้/กลางวนั/เยน็)จากนัน้เขา้ทีพ่กัดว้ยตวัเอง 

สามารถเลอืกซ้ือแพก็เกจเพิม่เติม  

หากท่านตอ้งการเทีย่ว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พรอ้มรถรบั - ส่ง  สามารถส ัง่จองและช าระเพิม่จากแพก็เกจ

ดงัรายละเอยีดขา้งลา่งน้ี 
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package 
ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 3,000 บาท  เดก็ (3-11 ปี) 2,200 บาท ต า่กว่า 2 ขวบเขา้ฟรี 

(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหว่าง Hotel และ Disneyland)   

Option 2 : Ocean Park Package 
ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 3,500 บาท  เดก็ 2,300 บาท 

(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหว่าง Hotel และ Ocean Park) 

Option 3 : Macau Full Day Tour (ขัน้ต า่เดินทาง 10 ท่าน) 

ตะลุยรอบเมอืง วดัอามา่  วหิารเซนตป์อลล ์จตรุสัเซนาโดแ้ละ เดอะเวเนเชียนรีสอรท์ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่/เดก็ 5,000 บาท 

( ราคาน้ีรวม ค่าต ัว๋เรอืไป-กลบั, รถรบัส่งไป-กลบั, อาหารเที่ยง )    

หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธใินการไมค่ืนเงนิทกุกรณีหากไมส่ามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วตาม Option Tour ทีซ่ื้อเพิม่เตมิ   

อาทเิช่น  ฝนตกหนกั  หรอืพายุเขา้ เป็นตน้ 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/PANDA HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกัฮ่องกง 

 

วนัที่สาม        ฮอ่งกง – วดัเชอกงุ-วิคตอเรยีพคี-เจา้แม่กวนอมิ- DUTY FREE -ยา่นจมิซาจุย่  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2)  

         (บรกิารท่านดว้ยติ่มซ าข้ึนช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้)   
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเชอกงุ วดัแห่งนี้สรำ้งเพื่อเป็นเกยีรตแิก่เทพเชอคุง (Che Kung) แมท่พัแห่งรำชวงศซ์ง่ ผูม้ ี
ชื่อเสยีงทัง้ดำ้นกำรรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจดัปดัเป่ำโรคภยัสิง่ไมด่ทีัง้หลำยออกไปได ้ โดยสรำ้งขึน้ครัง้แรก 
เมือ่ 300 ปีก่อน ต่อมำรำวปี ค.ศ. 1993 จงึไดส้รำ้งวดัแห่งใหมข่ึน้มำทดแทนของเดมิ และน ำรปูป ัน้ท่ำนนำยพล 
ทีม่คีวำมสงูถงึ 10 เมตร เขำ้ไปตัง้ไวใ้นอำรำมดำ้นในพรอ้มดว้ยรปูป ัน้ 8 เซยีนแห่งลทัธเิต๋ำ ซงึอยูบ่รเิวณ
ทำงเดนิ ดำ้นนอกซำ้ย-ขวำ ทุกวนัที ่ 2 ของเดอืนแรกตำมปฏทินิจนี ชำวฮ่องกงจะเดนิทำงมำทีว่ดัแห่งนี้เพื่อ
ถวำยกงัหนัลม เพรำะเชื่อว่ำกงัหนัลมนี้จะช่วยพดัพำสิง่ชัว่รำ้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป น ำพำแต่ควำมโชคดเีขำ้
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มำ ใหท้่ำนได ้ หมนุกงัหนัทองแดงตำมควำมเชื่อของชำวฮ่องกงว่ำถำ้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รำ้ยและน ำแต่
สิง่ดีๆ  มำให ้ น ำท่ำนชมโรงงำน ฮ่องกงจิวเวอรร์ี่ ทีร่บัรองโดยรฐับำลฮ่องกง โดยเชญิซนิแสชื่อดงัจดัวำง
ต ำแหน่งของเครือ่ง ประดบัแต่ละเมด็ใหเ้ขำ้กบักงัหนัซึง่เป็นเครือ่งรำงตำมหลกัฮวงจุย้ โดยจ ำลองเลยีนแบบมำ
จำก “แชกงเหมี่ยว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ทีช่ำวฮ่องกงใหค้วำมเลื่อมใสศรทัธำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่
วิคตอเรียพีค จดุชมววิสงูทีสุ่ด และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสมัผสับรรยำกำศบรสิุทธิส์ดชื่น สำมำรถชมทศันียภำพ
อนังดงำมของเกำะฮ่องกงและ เกำลนูไดท้ัง้เกำะอย่ำงชดัเจน ทัง้น้ียงัตื่นตำกบัตกึระฟ้ำทีส่งูตระหง่ำนและอำคำร
ต่ำงๆ ทีก่่อสรำ้งตรงตำมหลกั ฮวงจุย้ อำท ิตกึแบงค ์ออฟ ไชน่ำ (อำคำรสงูอนัดบั 4 ของฮ่องกงและอนัดบัที ่25 
ของโลก มทีัง้หมด 70 ชัน้ มรีปู ทรงเหมอืนดำบแหลมขนำดใหญ่และมเีหลีย่มมมีุมแหลมอยูร่อบดำ้น ส่วนเสำสงู
ดำ้นบนคลำ้ยหนวดของแมลงม ี ไวเ้พื่อสื่อถงึพลงัอ ำนำจและควำมเจรญิรุง่เรอืงใหก้บัอำคำรหลงันี้), อำคำรเอช
เอสบซี ี (ใชทุ้นสรำ้งสงูกว่ำ 5,200 ดอลล่ำรฮ์่องกงและดว้ยควำมสงู 178.80 เมตร จงึท ำใหต้กึแห่งนี้เป็นอำคำร
ทำงกำรเงนิทีส่งูสุดแห่งหนึ่งของโลก ในเวลำต่อมำ ทีส่ ำคญัชำวฮ่องกงยงัเชื่อว่ำอำคำรเอชเอสบซีมีฮีวงจุย้ทีด่ ี 
ทีสุ่ดในฮ่องกง เพรำะทีต่ ัง้ของอำคำรเป็น จดุบรรจบของเสน้มงักรทัง้หำ้ และกำรทีต่กึหนัหน้ำไปทำงอ่ำว
วกิตอเรยีโดยไม่มสีิง่ก่อสรำ้งใดกดีขวำง กห็มำยถงึ ควำมเจรญิรุง่เรอืงทีไ่ม่มอุีปสรรคใดๆ มำขดัขวำง ชัน้บนสุด
ของตกึมสีิง่ก่อสรำ้งคลำ้ยปืนใหญ่ เป็นกำรแกฮ้วงจุย้ ใหก้บัตกึแบงคอ์อฟไชน่ำทีม่ลีกัษณะเป็นดำบแหลม), 
อำคำร Two International Finance Centre (เป็นอำคำรที ่สงูสุดในยำ่นเซน็ทรลัและยงัเป็น 
อนัดบัตน้ๆ ของโลก สงู 420 เมตร 88 ชัน้ ลกัษณะภำยนอกเป็นอำคำรทีส่รำ้ง คลำ้ยเสำโอเบลสิกข์องประเทศ
อยีปิต ์ส่วนดำ้นในนอกจำกจะแบ่งเป็นชอ้ปป้ิงมอลล์, ไอเอฟซมีอลลแ์ละรำ้นคำ้ ยบิยอ่ย ลกัษณะตกึจะคลำ้ยรปู
ขำ้วโพดดำ้นบนตกึจะมลีกัษณะคลำ้ยมดีดำบ) พรอ้มทัง้ถ่ำยภำพอนัสวยงำมน่ำ ประทบัใจ จำกนัน้น ำท่ำนแวะ
สกักำระ เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple : Repulse Bay) เป็นวดัส ำคญัอกี แห่งหนึ่งของฮ่องกง 

สรำ้งในปี ค.ศ. 1993 โดยในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วจ ำนวนมำกเดนิทำงมำขอพรจำก เจ้ำแมก่วนอมิ, เจำ้แม่ 
ทบัทมิและเทพเจำ้แห่งโชคลำภ โดยเฉพำะกำรขอใหม้ลีกูทีว่่ำกนัว่ำถำ้ใครมำขอมกัสมหวงั ทุกครัง้ไป ขัน้ตอน
กำรสกักำระเทพเจำ้ ณ วดัเจำ้แมก่วนอมิใหย้นืเป็นวงกลม (ดำ้นหน้ำรปูป ัน้เจำ้แมก่วนอมิ) แลว้มองหน้ำท่ำน
จำกนัน้อธษิฐำนสิง่ทีต่อ้งกำร เมือ่ไหวเ้สรจ็ใหเ้อำสองมอืลบูทีร่ปูป ัน้เทพเจำ้ทำงดำ้นหน้ำเจำ้แม ่โดยลบูจำกหวั
ไปถงึเทำ้แลว้ก ำมำใส่กระเป๋ำตนเองจะท ำใหร้ ่ำรวยเงนิทอง จำกนัน้ขำ้มสะพำนซึง่เชื่อว่ำจะมอีำย ุยนืยำวไป 
อกี 3 ปี แต่มขีอ้แมว้่ำเมือ่ขำ้มไปแลว้อยำ่เดนิยอ้นกลบัทำงเดมิ ใหเ้ดนิตรงไปขำ้งหน้ำแลว้ค่อยออ้ม สะพำน
กลบัมำ น ำท่ำนแวะชมสนิคำ้ทอ้งถิน่ของฮ่องกง ณ ร้านหยก ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมตำมอธัยำศยั  

 
 
 
 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) พเิศษ++หมอ้ไฟ หรอื ฮอ็ตพอ็ทฮอ๋งกง (Hot Pot) 
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน้ัน

อิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย ท่ีพรอ้มใจกนัลดราคาทัว่ทั้งเกาะกว่า 50-70% 

มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้นมากมายมี
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SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียง

รายกนัอยู ่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

**อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะวกในการชอ้ปป้ิง** 

.....กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ..... (อสิระเยน็) 
21.45 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่HX761 // HX773 

   * บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง * 

23.55 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  15 ท่านข้ึนไป ) 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง  (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

22 ก.ค. 59 24 ก.ค. 59 

13,999 5,500 

29 ก.ค. 59 31 ก.ค. 59 

5 ส.ค. 59 7 ส.ค. 59 

11 ส.ค. 59 13 ส.ค.59 

12 ส.ค. 59 14 ส.ค. 59 15,999 5,500 
19 ส.ค. 59 21 ส.ค. 59 

13,999 5,500 

26 ส.ค. 59 28 ส.ค. 59 

2 ก.ย. 59 4 ก.ย. 59 

16 ก.ย. 59 18 ก.ย. 59 

23 ก.ย. 59 25 ก.ย. 59 

30 ก.ย. 59 2 ต.ค. 59 
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14 ต.ค. 59 16 ต.ค. 59 

20 ต.ค. 59 22 ต.ค. 59 

28 ต.ค. 59 30 ต.ค. 59 

4 พ.ย. 59 6 พ.ย. 59 

11 พ.ย. 59 13 พ.ย. 59 

18 พ.ย. 59 20 พ.ย. 59 

25 พ.ย. 59 27 พ.ย. 59 

1 ธ.ค. 59 3 ธ.ค. 59 

9 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59 

11 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 

16 ธ.ค. 59 18 ธ.ค. 59 

23 ธ.ค. 59 25 ธ.ค. 59 15,999 5,500 

30 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 60 17,999 5,500 

31 ธ.ค. 59 2 ม.ค. 60 17,999 5,500 

1 ม.ค. 60 3 ม.ค. 60 17,999 5,500 

ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิน้) ก าหนดให้มี
การประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บัวหิมะ, ผ้า
ไหม, สมุนไพร, จวิเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จงึเรียน
ให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
ถ้าท่านไม่เดนิทางตามรายการ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่  

(กรณไีม่ลงร้าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 
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 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 120 เหรยีญ/ทริป/ต่อท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

  
**เพ่ือผลประโยชนข์องลกูคา้กรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตดัสนิใจช้ือของโปรแกรมทวัร ์

เพื่อท่านจะไดท้่องเที่ยวอยา่งมีความสุข และสนุกกบัการเดินทางไปกบัเรา** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 8,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื ผ่านต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra 

Flight เม่ือท่านยกเลกิการเดินทางจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ

สงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิท ัง้หมด 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 300 หยวนจนี 
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- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาตัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมชัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

ต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคนืเงนิได ้ในทกุกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ใน

รายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัร์

แลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทัด าเนนินโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทาง

ต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ และตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วง

เทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน แล ะบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น )หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดินทางได ้ (  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง ,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีท่านถกูปแเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ)ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที ่่เกดิ

เหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ย ขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัิเหตทุี่เกดิจากความประมาท

ของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปแเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ันถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/0-1-21-ทัวร์ฮ่องกง.html


ทวัรฮ่์องกง : ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วนั 2 คืน : รหสั HKG442 

 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3.          เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจ

พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 
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