ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG602

ทัวร์ฮอ่ งกง เซินเจิ้น ดิสนี ยแ์ ลนด์ 3 วัน 2 คืน

ช้อปปิ้ งเต็มอิม่ 2 เมือง หลอหวู่ แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น + พร้อมชมโชว์น้ าพุ 3 มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา และช้อปปิ้ งย่านดังฮ่องกง ถนนนาธาน +หมุนกังหันแก้ชงขอ
พรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว

พิเศษเมนู ..เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์แดง ลิ้มลองติ่มซารสเลิศ สุก้ ี HOT POT สไตล์ฮอ่ งกง
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

12,999.
-

***รายละเอียดการเดินทาง***
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์- เซินเจิ้น

 (เช้า/-/เย็น)

** ท่านที่ตอ้ งซื้อตัวภายใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามเวลาการเดินทางที่แน่ นอนกับเจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
01.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาเตอร์ K สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่
ทีค่ อยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
04.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 762 หรือ HX 780 (เวลา 03.35-8.00 น.) **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
08.20น.
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเดินออก ทางออก “Exit B” เพือ่ พบกับไกด์ทอ้ งถิน่ ทีม่ าคอยต้อนรับ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 1)

(บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ , ก๋วยเตีย๋ วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น)

่ น
จากนัน
้ นาท่านเข ้าสูด
ิ แดนแห่งความฝั น “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ
์ ลนด์
อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ลา่ สุดของโลก สนุกกับเครือ
่ งเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครือ
่ งเล่น
ทุกชนิด เล่นกีร่ อบก็ได ้ ท่านจะได ้พบกับเครือ
่ งเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกทีส
่ ด
ุ แห่งใหม่ของโลก
เพียบพร ้อมด ้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย ทีถ
่ ก
ู เนรมิตขึน
้ บนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ได ้แก่
่ ว่ ง
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็ นจุดเริม
่ ต ้นของถนนแห่งการเดินทาง ย ้อนเวลาสูช
ต ้น ศตวรรษที่ 19 ทีถ
่ นน แกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย ์
เพือ
่ นชาวดีสนียท
์ โี่ ปรดปรานอย่าง มิกกีเ้ มาส์, มินนี,่ โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ทีม
่ าร่วมเต ้นระบาอย่างสนุก
ครืน
้ เครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต ้นทีเ่ ต็มไปด ้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนัน
้ ก็จะมีร ้านช ้
อปปิ้ งอัน
เก๋ไก๋ให ้ได ้เลือกสรรของทีร่ ะลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนียแ
์ ลนด์ซงึ่ มีมากกว่า 4,000 รายการ เป็ น
ทีต
่ งั ้ ของซิตฮ
ี้ อล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ
์ ลนด์ทจ
ี่ ะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุ กสนานกับเครือ
่ งเล่นแนวโลกอนาคตอั นทันสมัย นาเสนอ
เรือ
่ งราวของโลกอนาคตทีเ่ ต็มไปด ้วยความตืน
่ ตาตืน
่ ใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนียแ
์ ลนด์นัน
้ โดดเด่นไปด ้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต ”
่ มต่อระหว่างกาแล็คซี่ ทีใ่ นนั น
หรือดินแดนทีเ่ ชือ
้ ไม่ว่าจะเป็ น ร ้านอาหาร ร ้านค ้าและสถานทีต
่ ่างๆ ล ้วนแต่ม ี
หุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง
“สเปซ เมาเท่น”ทีน
่ ักท่องเทีย
่ วสามารถเข ้าไปได ้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน
“ออร์บท
ิ รอน” และการต่อสู ้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์
แฟนตาซีแ ลนด์ (FANTASY LAND) ท่ อ งเมือ งการ์ตู น ดิส นี ย ์ ตื่น ตาตื่น ใจกั บ เมือ งแห่ ง เทพนิย าย
ดินแดน แห่งนี้ล ้วนเต็ มไปด ้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองทีจ
่ าลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย ์ สนุกกับ
เรื่อ งราวอมตะของ“ช ้างน อ
้ ยดั ม โบ ้” งานเลี้ยงน้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Te กับ มิค กีเ้ มาท์ตั ว
การ์ตูนอมตะของดิสนียเ์ ป็ นพิเศษงานนี้ต ้องไม่พลาด กับการสนุ กสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม ้าหมุน
ื่ ชอบมิตน
จากเรือ
่ งซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห ์” ส่วนใครทีช
่ น
ิ อกจากนี้ในแฟนตาซี
่ งกง
แลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด ้น” ซึง่ เป็ นสถานทีน
่ ่าสนใจทีอ
่ อกแบบมาเป็ นพิเศษสาหรับดิสนียแ
์ ลนด์ฮอ
โดยเฉพาะโดยผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นนั น
้ จะมีโอกาสได ้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่
เดอะพูห,์ และเหล่าเพือ
่ นพ ้องชาวการ์ตน
ู ดิสนียม
์ ากมาย
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แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน
่ เต ้น สัมผัสความเร ้าใจ
กับ การผจญภัยในป่ าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ”
(Jungle River Cruise) ซึง่ นั กท่องเทีย
่ วจะเริม
่ ต ้นการผจญภัยบนเรือสารวจทีล
่ ่องไปตาม แม่น้ าสายใหญ่
หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แ ลนด์ผ่านป่ าลึกลั บ ที่ทุกโค ้งน้ าจะมีสงิ่ ลึกลับและสิง่ ที่สร ้างความตื่นเต ้น
ต่างๆรออยูเ่ พือ
่ สร ้างความสนุก ให ้กับผู ้ทีเ่ ข ้าไปเยือน ไม่วา่ จะเป็ น ฝูงช ้างทีเ่ ล่นน้ าอย่างสนุกสนาน
ตืน
่ เต ้นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tazan’s Tree House บ ้านต ้นไม ้ของทาร์ซาน และพบกับโซน
ใหม่ลา่ สุด
ทอยสตอรีแ
่ ลนด์ (TOY STORY LAND) มีเครือ
่ งเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของ
เรือ
่ ง WOODY ยืนต ้อนรับท่านทีท
่ างเข ้าด ้านตะวันตก พร ้อมด ้วย TOY SOLDIER 3 คนคอยคาสัง่ จากวู ้ดดี้
และ ไดโนเสาร์ REX ยืนต ้อนรับท่านทีท
่ างเข ้าด ้านตะวันออก
 กริซลีย ์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สร ้างสรรค์พ เิ ศษสุด เฉพาะฮ่อ งกงดิสนียแ
์ ลนด์ เปิ ดโลกตะวันตก
ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือ นใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ
่ น “รัน อเวย์
มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให ้แน่ น !!! ครั ง้ แรกกั บ โคสเตอร์ภ าคพื้น ดิน หลากหลาย
ทิศ ทาง รายรอบด ว้ ยแดนเถื่อ นแปลกตา เลี้ย วเลาะผ่ า นโตรกธาร น้ า พุ ร ้อน “ไกเซอร์ กั ล ช” (GEYSER
GULCH) ทีพ
่ วยพุ่งสะเทือนทั่วทัง้ พืน
้ ดิน แล ้วมาเยีย
่ มบ ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ าทีส
่ าดส่าย และร ้านของ
แห ้งทีก
่ ลายเป็ นร ้านของเปี ยก ร่วมเฮฮาจ ้องหาเพือ
่ นใหม่ เล็ งให ้แม่น แล ้วพ่นสายน้ าจากเครือ
่ งสูบลมของ
ช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนัน
้ พบกับการต ้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพือ
่ นทีแ
่ สนวิเศษ มิกกี้,
้ ผ ้าน่ารัก และสองเพือ
มินนี,่ ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสือ
่ นดิสนีย ์ กรีซลีย ์ หมีน ้อยโคด ้า และ เคไนย์
*** อิสระอาหารเทีย
่ ง เพือ
่ ให ้ท่านสนุกกับเครือ
่ งเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

คา่

วันที่สอง
เช้า

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ เซิ น เจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมื่อผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุง้ มีเนื้ อ ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัว เมืองเซิน เจิ้น ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิท ศั น์ และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารคา่ ณภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั CAA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* (พักเมืองเซินเจิ้น)

เซินเจิ้น –ชมพิพธิ ภัณฑ์เซินเจิ้น- หลอหวูแ่ หล่งช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น -ชมโชว์น้ าพุ 3
มิตปิ ระกอบเพลงแสงสีเสียง  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3 )
นำท่ำนเทีย่ วชมเมืองเซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ ำ้ นชำวประมงธรรมดำอยูใ่ น
มณฑลกวำงตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตำรำงกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั กำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมสี ภำพภูม ิ
ทัศน์ และสภำพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงำม นำท่ำนแวะชมหยก สินค้ำโอท๊อปของจีน และชิมชำจีน เช่น อู่
หลง ผูเออ ชำรสชำติดขี น้ึ ชื่อของจีน สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงช้อปปิ้งทีห่ ลอหวู่ Lowu สินค้ำรำคำถูก
แหล่งใหญ่ของเซินเจิน้
ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนำมมำบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ำมำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น
กระเป๋ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เสือ้ ผ้ำ ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ เป็ นของฝำกสำหรับคนทีท่ ่ำนรัก และตัวท่ำนเอง นำท่ำน
เดินทำงสู่วดั กวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูร้คู ณ
ุ
ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่ำนเปรียบเสมือนตัวแทนของควำมเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว
องอำจไม่ครันคร้
่ ำมต่อศัตรู ท่ำนเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขำ มีสติปญั ญำเลอเลิศมำก และไม่เคยประมำท กำร
บูชำขอพรท่ำนก็หมำยถึงขอให้ท่ำนช่วยอุดช่องว่ำงไม่ให้เพลีย่ งพล้ำแก่ฝำ่ ยตรงข้ำม และให้เกิดควำมสมบูรณ์
ด้วยคนข้ำงเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวำรทีไ่ ว้ใจได้นนเอง
ั่
ดังนัน้ ประชำชนคนจีนจึงนิยมบูชำ และกรำบไหว้ท่ำน
เพื่อควำมเป็นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้ำน
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร(มื้อที่ 4 )
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นำท่ำนเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตัง้ อยู่ใจกลำงเมือง ภำยในมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
เกีย่ วกับเมืองเซินเจิน้ มีทงั ้ โบรำณวัตถุ ประวัตศิ ำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้ำ
ชมมำตัง้ แต่ปี 1988 และชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ยำบัวหิมะ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ ำร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่ำนแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำกผ้าไหมจีนที่มชี ่อื เสียงโดยเฉพำะ
ผ้ำห่มไหมทีห่ ่มอุ่นในหน้ำหนำวและเย็นสบำยในหน้ำร้อน
นำท่ำนเดินทำงสู่ หลอหวู่ แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนำมมำบุญครอง
เมืองไทยมีสนิ ค้ำมำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เสือ้ ผ้ำ ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ เป็ นของฝำก
สำหรับคนทีท่ ่ำนรัก และตัวท่ำนเอง
บริการอาหารคา่ ณภัตตาคาร (มื้อที่ 5)..เป็ ดปักกิง่ + ไวน์แดง

คา่

สมควรแก่เวลานาท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสุขริมทะเล สถานที่ซ่งึ ตัง้ อยู่ในย่านธุ รกิจหลักของเซินเจิ้น มีพ้ นื ที่
ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเที่ยว, บันเทิง, ช้อปปิ้ ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสร
ต่างๆ มากมาย พร้อมกับนาท่านชม โชว์น้ าพุ 3 มิติ ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั CAA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* (พักเมืองเซินเจิ้น)

วันที่สาม
เช้า

เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ

 (เช้า/เที่ยง/-)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่ำนเดินทำงกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ำ ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คน
จีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มี วนั เสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาว
ฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ หรือแม้กระทัง่ ควันธู ปคละคลุง้ ไปทัว่ บริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิม
ท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุ ษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มจี ิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และ
ช่วยพ่อแม่ตงั้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารา่ เรียนวิชาบนภูเขา
ไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษารา่ เรียนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถ
เสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรูด้ า้ น
สมุนไพร เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ่เี ดือดร้อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาด
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ใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทอง
ท่าน ได้มลี ูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรา่ เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ และได้
ตัง้ ศาลเอาไว้เพือ่ กราบสักการะ
หลังอาหารเช้านาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ข้ นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ไี ด้รบั รางวัลอันดับเยี่ยมยอดและนาท่าน
เยี่ยมชม สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากแด่คนทางบ้าน นาท่านไหว้ขอพร วัดแชกงหมิว
หรือวัดกังหันนาโชควัดนี้ตงั้ อยู่ท่ตี าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่ องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมือ่ 400 กว่าปี
ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปัน้ เจ้าพ่อแช้ ก๊ง
และดาบไร้พ่ายเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็ง
เมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์น้ ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้กง๊ ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบที่ได้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของ
ศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่ อสู เ้ ป็ นอย่างสู งธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่ อสร้างตึก
สานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มา
ของจี้กงั หันนาโชคที่มชี ่อื เสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่ าเลือกซื้อสินค้ามงคล
ชิ้นนี้ เพือ่ เสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิ้น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ่องกง (Hot Pot)
หลังอาหารเทีย่ งนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้
เลือกซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์
นานาชาติช่ือ ดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่ีคุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่อยกับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาที่มใี ห้เลือกชม
แ ล ะ ช้อ ป ม าก ก ว่ า 700 ร้า น อ าทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนู ท่ี Toy’s Us เมื่อถึงเวลานัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา**อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อ
ความสะวกในการช้อปปิ้ ง**...กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพือ่ เดินทางสู่สนามบิน.....
23.35 น.
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ HX761 // HX769 //HX767
* บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
02.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อน
ทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า **
☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ☺
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ตง้ั แต่ 10 ท่านขึ้นไป )
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
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3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
2 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
7 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60

4 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60
11 มิ.ย. 60
18 มิ.ย. 60
25 มิ.ย. 60
2 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
6 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
3 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60
1 ต.ค. 60

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง
14,999.14,999.14,999.13,999.12,999.12,999.13,999.14,999.15,999.15,999.13,999.13,999.14,999.13,999.15,999.13,999.13,999.12,999.13,999.13,999.14,999.14,999.-

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) กาหนดให้มี
การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม,
สมุนไพร, จิวเวอร์ร่)ี ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
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นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยูก่ บั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น
ถ้าท่านไม่เดินทางตามรายการ ทาให้ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม
(กรณี ไม่ลงร้านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน ท่านละ 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ อัตรา 140 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยม
ของประเทศค่ะ)
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
- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
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หมายเหตุ
- ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติเก็บเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
- ในกรณี ทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
-

-

-

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
เนื่องจากราคาทัวร์ท่ขี าย และราคาตัวเครื
๋ ่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพื่อเปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้เดินทาง
ท่องเทีย่ วต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระเงินแล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ น หรือขอคืนเงินได้
ในทุกกรณี และ กรณี ท่กี องตรวจคนเข้า -ออกเมืองทัง้ ประเทศไทย และต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออก
เดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึง
จะได้ ไม่อาจเรีย กร้องค่ าบริก ารและเงิน คื น ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ บริษ ทั ด าเนิน นโยบายเงือ่ นไขการจ่ ายเงิน ให้
สอดคลอ้ งกับเงือ่ นต่างๆของทางต่างประเทศ จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัด สินใจ
จองทัวร์ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ีดว้ ย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ งแปลง
วันเดินและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
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
ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ
กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
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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ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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