ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG709

นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน
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เมืองจำลองเมืองฮอลแลนด์+สวนสำธำรณะโลตัสฮิลล์+ชมสินค้ำประจำบ้ำนของชำวจีน +ชมโชว์น้ ำพุเต้น
ระบำ+หลอหวู่แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชว์น้ ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสี
เสียงที่งดงำมตระกำรตำ - หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลำภ ณ วัดแชกงหมิว –ขอพรสุขภำพวัดหวังต้ำ
เซียน +ชมศิลปะวัดนำงชี ที่สวยงำม+ ช้อปปิ้ งย่ำนดังอำทิถนนนำธำน…

พิเศษเมนู ..เป๋ ำฮื้อ + ไวน์แดง+สุก้ ี HOT POT สไตล์ฮอ่ งกง
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทำงโดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์

วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง+นัง่ กระเช้ำนองปิ ง+CITYGATE OUTLET MALL+ เซินเจิ้น
มำบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิต้ ี

** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

00.01 น.
03.00 น.
07.05น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์ K ประตู 5-6 สายการบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเทีย่ วบินที่ HX762 หรือ HX774** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว ให้คณะท่านออก“Exit B” (เวลำท้องถิ่นที่ฮอ่ งกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1
ชัว่ โมง) (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึง่ ตัง้ ยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลาย
สุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง
นิวเทอร์รทิ อรีส ์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้ นนาท่านเดินทางนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ หลิน โดยรถโค้ชของอุทยาน วัดโป่
หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง
200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้ อง
ล่างบริเวณทะเลจีนใต้ (หมายเหตุ: กระเช้าปิ ดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2560
เป็ นต้นไปเป็ นระยะเวลา 5 เดือนโดยประมาณ) จากนั้ นอิ สระให้ท่ านได้สัม ผัสกับ
หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดง
กลางแจ้ง มากมาย บริ เวณหมู่ บ ้า นจ าลองแห่ ง นี้ ท่ า นจะได้พ บความสนุ ก ที่ สามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
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จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้า
ตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH,
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่าย
กันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็ นสะพานที่ถือ
ได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก นาท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ( หรือรถ

บัส ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย จากนัน้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า
50% ทีค่ นไทยขนานนามว่า มำบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิต้ ี ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior
Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ
คำ่  รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (1)
หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
ที่พกั  เซินเจิ้น CAA HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เช้ำ

เมืองจำลองเมืองฮอลแลนด์+สวนสำธำรณะโลตัสฮิลล์+ชมสินค้ำประจำบ้ำนของชำวจีน+
ชมโชว์น้ ำพุเต้นระบำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)
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นำคณะเข้ำชมเมืองจาลองเมืองฮอลแลนด์ท่สี ร้ำงขึ้นมำเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้
ท่ำนได้ชมดอกไม้จำลอง และสถำนที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ทำ่ นได้
ถ่ำยภำพที่มีววิ สวย
ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชำติฮอลแลนด์
จำกนั้นนำคณะสู่
สวนสำธำรณะโลตัสฮิลล์ท่ตี ง้ั อนุ สำวรียข์ องท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยำกจะสร้ำง
เมืองเซินเจิ้นให้ทนั สมัย และเป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ทำ่ นได้เพลินเพลินกับ
บรรยำกำศแสนสบำย และถ่ำยภำพที่ระลึกของท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง
จำกนั้นนำคณะสูส่ วนสำธำรณะโลตัสฮิลล์ท่ตี ง้ั อนุ สำวรียข์ องท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง
ที่ทรงมี
แนวคิดอยำกจะสร้ำงเมืองเซินเจิ้นให้ทนั สมัย และเป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจลำ้ ยุค ให้ท่ำนได้
เพลินเพลินกับบรรยำกำศแสนสบำย และถ่ำยภำพที่ระลึกของท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3) เมนู พเิ ศษ!! เป๋ ำฮื้อ+ไวน์แดง
ชมสินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ ำร้อนลวก, แผลไฟ
ไหม้, แก้รดิ สีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ สมควรแก่เวลำ ร้ำนผ้ำไหมจีน ผลิตภัณฑ์ท่ที ำจำกไหม
ไม่ว่ำจะเป็ นเสื้อผ้ำ ผ้ำพันคอ ฯลฯ ชมวิธีกำรนำเส้นไหมออกมำผลิตเป็ นสินค้ำทัง้ ใช้
เครื่องจักร และแรงงำนคน ชมกำรดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพือ่ มำทำไส้นวมผ้ำ
ห่มไหม เหมำะกับกำรซื้อเป็ นทัง้ ของฝำกและใช้เอง พำช้อปปิ้ งร้ำนหยก สมบัติลำ้ ค่ำของ
ชำวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภำพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชำติจะมีหลำยสีคือ
สีขำว สีเขียว สีน้ ำตำล สีเหลืองและสีม่วง
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (4)
นำท่ำนสู่ ชมโชว์น้ ำพุเต้นระบำ ที่อลังกำรมำก ประกอบด้วยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำทิ เหิน
หำวสูส่ วรรค์ เต้นระบำ น้ ำพุอลังกำรงำนสร้ำงที่ไม่ได้เคยเห็นมำก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้ำ
โชว์ปิด ไม่มีกำรจ่ำยเงินคืนใดๆทัง้ สิ้น)
ที่พกั  เซินเจิ้น CAA HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม เซินเจิ้น-ฮ่องกง+วัดแชกงหมิว+โรงงำนจิวเวอร์ร่+ี วัดหวังต้ำเซียน+วัดนำงชี
ช้อปปิ้ งถนนนำธำน-กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ ( หรือรถบัส ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง นาท่านเทีย่ วชม
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชควัดนี้ตงั้ อยู่ทต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง
เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมือ่ 400 กว่าปี ผ่านมาแล ้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้นชื่อลือชา
ในเรื่องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปัน้ เจ้าพ่อแช้ ก๊ง และ
ดาบไร้พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีน
เกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์น้ ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่
ชื่อว่าขุนพล แช้กง๊ ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายทีเ่ กิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่าน
เองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะ
ได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของ
ท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของ
ธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกทีถ่ อื เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัด
แชกง ยังเป็ นทีม่ าของจี้กงั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่วา่ ทัวร์
ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพือ่ เสริมสร้างบารมี และศิริ
มงคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิ้น
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7)พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ๋องกง (Hot Pot)
นาท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับ
เยี่ยมยอดของฝากแด่คนทางบ้านนาท่านสู่ วัดหวังต้ำเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้วา่
หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ มคลายไปจากความศรัทธาของ
ประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ หรือแม้กระทัง่ ควันธู ป
คละคลุงไปทั
้ ว่ บริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดิน
ธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อ
แม่ตงั้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวน
ไปศึกษารา่ เรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษารา่
เรียนวิชา ท่านขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้
เมือ่ ท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ น
สมุนไพร เพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไป
ทัว่ ทุกสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัด
ยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี ูกศิษย์มากมายที่
เคารพท่านและรา่ เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ
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และได้ตงั้ ศาลเอาไว้เพือ่ กราบสักการะ นำท่ำนสู่ วัดนำงชี หรือ Chi Lin Nunnery ตัง้ อยู่ท่ี
diamond hill ฝัง่ เกาลูน ภายในบริเวณวัดนางชี ยังมีสวนเล็กๆไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เยี่ยมชม
บรรยากาศ วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery นี่สร้างในรูปแบบของราชวงศ์ถงั ซึง่ การสร้าง
โดยไม่ใช้ตะปูเลย บรรยากาศภายในวัดนัน้ สวยงามและเงียบสงบมาก มีบ่อบัวและต้นบอนไซ
ดัดได้รูปทรงสวยงาม ข้างในวัดแต่ละห้องก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ยำ่ นจิมซำจุย่ ถนนนำธำน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่
คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทกุ สิง่ ทีค่ ุณ
ต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของ
ดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้
เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยน
เทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน
อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนู ท่ี Toy’s Us
..กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพือ่ เดินทางสู่สนามบิน.....(อิสระอำหำรเย็น)
23.50 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
เทีย่ วบินที่ HX769 * บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง*
02.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** หำกท่ำนที่ตอ้ งออกตัวภำยใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทกุ ครัง้ ก่อนทำกำร
ออกตัวเนื
๋ ่ องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ **
☺ ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร☺
(กรุป๊ ออกเดินทำงได้ตง้ั แต่ 10 ท่ำนขึ้นไป )
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง
*****************************************
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หมายเหตุ กรณี ท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่ านจะต้องเดิ นทางไปสนามบิ นพร้อมชาระค่าโดยสารเอง
โปรแกรมการเดิ นทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และต้องมีผเ้ ู ดิ นทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไปจึงออกเดิ นทาง

อัตรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว
เริม่ เดินทำง กลับจำกเดินทำง
5 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
6 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61

7 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
21 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
4 ก.พ. 61
11 ก.พ. 61
18 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
4 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61
8 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61
3 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.11,999.9,999.11,999.9,999.9,999.9,999.11,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.-
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เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.7

15 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61

17 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61

9,999.9,999.9,999.-

4,500.4,500.4,500.-

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊า จูไห่ เซิน
เจิน้ ) กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทัว่ ไปได้ รู้จกั ในนามของร้ าน
รัฐบาล (หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ รี่) ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น
ถ้ าท่ านไม่ เดินทางตามรายการ ทาให้ ต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
(กรณีไม่ ลงร้ านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ ร้ านละ 300 หยวน / ท่ าน)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

อัตรำค่ำบริกำรรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนำจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตำมรำยกำร2 คืน (กรณี มำไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งกำรเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อำหำรตำมสถำนกำรณ์)
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊ เข้าประเทศจีน (เท่านั้น)
ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ
ค่ำไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์นำเที่ยวตำมรำยกำร
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็ นไปเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์)
ภำษี น้ ำมันและภำษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง)
ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3%และภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%
ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนี ยมสำหรับผูถ้ อื พำสปอร์ตต่ำงชำติ
ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบำร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรำยกำร
ค่ำใช้จำ่ ยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบตั ิภยั ทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้ ที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนื อควำมควบคุมของบริษทั ฯ
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ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณี ท่ที ำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำหน้ำด่ำน (วีซ่ำกรุป๊ ) ผูเ้ ดินทำง
จะต้องเสียค่ำใช้จำ่ ยในกำรทำวีซ่ำเพิม่ ท่ำนละ 2,500 บำท**(หำกไม่มีเหตุกำรณ์ท่รี ฐั บำลจีนไม่ยกเลิกทำงเรำไม่เก็บเพิม่ )

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
เงือ่ นไขกำรสำรองที่นงั ่
- กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวนทัง้ หมด ภำยใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)
- เนื่ องด้วยกรุป๊ ที่เดินทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรือ ผ่ำนต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight เมื่อท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทง้ั หมด ไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทำงไทยและทำงบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่ำให้เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง
บริษทั ฯสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทัง้ หมด
- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
ที่บริษทั ฯกำหนดไว้ (15 ท่ำนขึ้นไป) เนื่ องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทั ฯและผูเ้ ดินทำงอืน่ ที่เดินทำงในคณะเดียวกัน
บริษทั ต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
- คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 10 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทำงไม่ถงึ 10 ท่ำนไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงไป
ด้วยโดยทำงบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง

หมำยเหตุ
- ถ้ำลูกค้ำเป็ นชำวต่ำงชำติเก็บเพิม่ ท่ำนละ 3,000 บำท
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
- ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
-

-

รายการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
เนื่องจากราคาทัวร์ทข่ี าย และราคาตัวเครื
๋ ่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้
เดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ น
หรือขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี และ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั
ดาเนินนโยบายเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้สอดคล ้องกับเงือ่ นต่างๆของทางต่างประเทศ จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ ้ ดี ว้ ย (ราคา
โปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลีย่ งแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่
สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
เที่ยวบิน ,รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็ นสำคัญ
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6เดือน และบริษทั ฯรับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพือ่
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่
ถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได้)
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อ
จลำจล หรือกรณี ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกค้ำจะต้อง
ยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม)
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- ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จำ่ ยทุกอย่ำงทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จำ่ ยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน
เดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ ำเกิดสูญหำยหรือชำรุดจำกสำยกำรบิน
กรณี ท่กี ำรตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ใน
รำยกำรเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวรำคำพิ
๋
เศษ
กรณี ท่ที ่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สำมำรถเปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯหรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
ทำง
บริษทั ฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทง้ั หมด

-

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ของท่ำนเอง**

เมือ่ ท่ านได้ ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพือ่ แจ้ งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่ านสามารถโอนเงินผ่ านธนาคาร ดังต่ อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่ อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษทั เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

HKG709 - ฮ่ องกง เซินเจิน้ นั่งกระเช้ านองปิ ง 3 วัน 2 คืน BY HX

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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