ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG517

นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่ มชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว

พิเศษเมนู ..เป๋ าฮื้อ + ไวน์แดง
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
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พิเศษแถมฟรีกระเป๋ า Samsonite
วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั ่งกระเช้านองปิ ง – วัดโป่ วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้ น

** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
05.30 น.
08.50 น.
12.40 น.
เที่ยง

พร้อ มกั น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์ เ ตอร์ K สายการบิ น HONG KONG
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อขึ้ น
กระเช้าลอยฟ้านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพอัน
งดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั ่งปรางสมาธิ
ทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่
วัดโป่ วหลิน หรือนิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่ นสัมฤทธิ์ถึง 200
แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้ องล่างบริเวณทะเลจีน
ใต้จากนั้ นอิสระให้ท่ านได้สัมผัสกับหมู่บา้ นวัฒ นธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ ยวชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความ
สนุ กที่ สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว (หมายเหตุ:
กรณี กระเช้านองปิ งปิ ดซ่ อมบารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของ
อุทยาน เพื่อนาท่านขึ้ นสูย่ อดเขาแทน)

จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ ห ้า งดั ง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่ า นช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ตาม
อัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO,
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง นองปิ ง เซิ่นเจิ้ น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX) : รหัส HKG517

2

คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้น
ใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร นา
ท่านเดินทางผ่ านสะพานชิงหม่าซึ่ งเป็ นสะพานที่ ถือได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อ
เดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถโค้ช หรือรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่นเจิ้ น เป็ นเขต
เศรษฐกิ จพิเศษของจีน เดิ มเป็ นเพี ยงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ ง้ มี เนื้ อที่
2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่ นเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเดียวกัน พักเมืองเซินเจิ้ น
เซิ่นเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนั ตระการตา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้ น น าท่ านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับ สิ น ค้าราคาถูก แหล่งใหญ่ ของเซิ่ น เจิ้ น ซึ่ งคนไทยรูจ้ ัก
ในนามมาบุ ญ ครองเมื อ งไทย มี สิ น ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิ ก า
เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รบั เลือก
ชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ไ ห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากผ้า ไหมจี น
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นาท่านชม สวน
หยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็ นสวนจาลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปั กกิ่ง หลังถูกทาลายโดยพันธมิตร
ในปี ค.ศ. 1860 และเสี ยหายจนยากแก่ ก ารบูร ณะ พระราชวังหยวนหมิ งใหม่ ได้งบประมาณ
ก่อสร้างถึ ง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้
สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000
ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ ากับสวนเดิมในกรุงปั กกิ่ง สิ่งที่ ทาให้สวนหยวนหมิ งหยวนแห่งใหม่ มี
ความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสม
กับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ใน
ประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิ ดให้
บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็ นพื้ นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสา
หินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้ งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ ยว นาท่านเดินทางสู่
ร้านชา เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากชา เป็ นของที่ฝาก
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
จากนั้นชม โชว์อนั ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผูแ้ สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อี กมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณี ฝนตก หรือเหตุสุดวิ สัย ไม่ สามารถดูโชว์ได้ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 หยวน)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน พักเมืองจูไห่

วันที่สาม

ถนน คู่ รั ก The Lover’s Road – มาเก๊ า - นมั ส การเจ้า แ ม่ กวน อิ ม /ชิ ม ขนม พื้ น เมื อง
โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้ น น าท่ า นนั ่งรถผ่ า นชมทิ วทั ศ น์ ของ ถนนคู่ รัก The Lover’s Road ถนนเรี ย บชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรัฐบาลเมื องจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ ได้มีการ
นาเก้าอี้ หรือม้านั ง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนั ง่ เท่านั้ น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบันเป็ นที่นิยมของ
บรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ ”จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถื อไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายา
ประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยีย่ มชม ไข่มุก ซึ่งเป็ นไข่มุกน้ าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่ าสนใจใน
อดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็ น
ชนชาติด้งั เดิม จนมาถึ งช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้
เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพา
เอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมาย ทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อย่างลงตัว จนเรียกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องมาเก๊า นาท่านเดิ นทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดที่ เก่าแก่ที่สุดและเก็ บรักษา
ศิลปะวัตถุ เก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่ คงอยู่มาได้ยาวนาน
ที่ สุ ด ของมาเก๊ า ในบริ เ วณวั ด มี ศ าลาซุ ้ม ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF
BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่ ก วนอิ ม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุ ท ธ ZHENJIAO CHANLIN
ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือกชิมทาร์ตไข่ จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่
กวนอิ ม ปรางค์ ท องสร้า งด้ว ยทองสั ม ฤทธิ์ ทั้ ง องค์ มี ค วามสู ง 18 เมตรหนั ก กว่ า 1.8 ตั น
ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่าม
งดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่ เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่ โปรตุเกสตั้งใจ
สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่ง มอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนาท่านชม วิหาร
เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปใน
ปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึ งสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิด
เพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจ
ของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุ ณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุ กแบบทุ กสไตล์
และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่า ช้อปปิ้ งที่ นี่แห่ง
เดียวก็คุม้ เกินพอ นาท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญ
ท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่
ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั ง่ เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่
จากนั้ นนาท่านเดินทางกลับสู่จูไห่ นาท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ ง
แหล่งใหญ่ ของเมื องจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลื อกซื้ อ อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถื อ , เกมส์บอย,
mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม
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คา่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั NEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน พักเมืองจูไห่

วันที่สี่

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่ านเดิ นทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) จากนั้ น นาท่ านเที่ ยวเกาะฮ่องกง
ขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์
สดชื่น ท่ านสามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้ังเกาะอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ยังตื่นตากับตึกระฟ้ าที่ สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็ นทรัลพลาซ่ า , ตึ กไชน่ าแบงค์และตึ กอื่ นๆ อันเป็ นที่ ต้ังของธุ รกิ จ ชั้น นาของฮ่ องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขนชื
ึ้ ่อของฮ่องกงพบกับงาน
ดี ไชน์ ที่ ได้รับ รางวัลอันดับ เยี่ยม และใช้ในการเสริ ม ดวงเรื่ องฮวงจุ ย้ พร้อมนมัสการขอพรจาก
เจ้า แม่ ก วนอิ ม และเทพเจ้า แห่ ง โชคลาภเพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลที่ บ ริ เวณชายหาด REPULSE BAY
ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้ นให้ท่านได้รับพลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ
จุดนี้ ได้อีกด้วย นาท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยา
จีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้
ในวันขึ้ นปี ใหม่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่ง
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21.45 น.
23.55 น.

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุ
ใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่
คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่ จาหน่ ายสินค้า แบรนด์
เนมของดีไซน์ เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุ กมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอ
เชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ Toy’s Us
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761หรือ HX769 สายการบิน
HONG KONG AIRLINES
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***************************************
** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
เดือน กรกฎาคม 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
21 ก.ค. 59 24 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59 31 ก.ค. 59
เดือน สิงหาคม 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
4 ส.ค. 59 7 ส.ค. 59
11 ส.ค. 59 14 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 21 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59 28 ส.ค. 59

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999.-

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

3,500.-

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999.15,999.14,999.13,999.-
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เดือน กันยายน 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
1 ก.ย. 59 4 ก.ย. 59
8 ก.ย. 59 11 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59 18 ก.ย. 59
22 ก.ย. 59 25 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59 2 ต.ค. 59
30 ก.ย. 59 3 ต.ค. 59
เดือน ตุลาคม 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
6 ต.ค. 59 9 ต.ค. 59
13 ต.ค. 59 16 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59 22 ต.ค. 59
23 ต.ค. 59 26 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59 30 ต.ค. 59
29 ต.ค. 59 1 พ.ย. 59
เดือน พฤศจิกายน 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
3 พ.ย. 59 6 พ.ย. 59
10 พ.ย. 59 13 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59 20 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59 27 พ.ย. 59

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999.-

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

3,500.-

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15,999.-

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

3,500.-

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999.14,999.-
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เดือน ธันวาคม 2559
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
1 ธ.ค. 59 4 ธ.ค. 59
4 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14,999.15,999.-

3,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่ มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 150 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 โรงแรมที่ พักที่ อาจะมี การสลับ ปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
**เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ากรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตัดสินใจชื้ อของโปรแกรมทัวร์
เพื่อท่านจะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และสนุกกับการเดินทางไปกับเรา**
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 8,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ กว่า 15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
- เนื่ องด้วยกรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือ ผ่านต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra
Flight เมื่อท่านยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ั หมด ไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
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- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดย
ทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
- ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติเก็บเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
- ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ บริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
- เนื่องจากราคาทัวร์ทข่ี าย และราคาตัวเครื
๋ ่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้เดินทาง
ท่องเทีย่ วต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ น หรือขอคืนเงินได้ ใน
ทุกกรณี และ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับ
คณะทัวร์แล ้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั ดาเนินนโยบายเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้สอดคล อ้ งกับเงือ่ นต่างๆ
ของทางต่างประเทศ จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ ้ ดี ว้ ย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ งแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทางได้ในทุก
กรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ใน
กรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากความประมาท
-

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท
และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2.
สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด
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