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นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน 

ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG709  
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เมืองจ ำลองเมืองฮอลแลนด+์สวนสำธำรณะโลตสัฮลิล+์ชมสินคำ้ประจ ำบำ้นของชำวจีน+ชมโชวน์ ้ ำพุเตน้

ระบ ำ+หลอหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้รำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชวน์ ้ ำพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสี

เสียงที่งดงำมตระกำรตำ - หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลำภ ณ วดัแชกงหมิว –ขอพรสุขภำพวดัหวงัตำ้

เซียน +ชมศิลปะวดันำงชี ที่สวยงำม+ ชอ้ปป้ิงยำ่นดงัอำทิถนนนำธำน… 

 

พเิศษเมนู..เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง+สกุี้  HOT POT สไตลฮ์อ่งกง 
 

 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทำงโดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง+นัง่กระเชำ้นองปิง+CITYGATE OUTLET MALL+ เซินเจิ้น 

                มำบญุครองเซินเจิ้น หรอืหลอวู่ ซิตี้ 

** หากท่านท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ)กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

00.01 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร ์K ประตู 5-6 สายการบนิ

ฮอ่งกง แอรไ์ลน์เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยเทีย่วบนิที ่HX762 หรอื HX774** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

07.05น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชก็ลบักอ๊ก ฮ่องกงหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะท่านออก“Exit B” (เวลำทอ้งถิ่นที่ฮอ่งกง เรว็กว่ำประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ต ัง้ยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลาย

สุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง 

นิวเทอรร์ทิอรสี ์เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อกี 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 จากน้ันน าท่านเดินทางนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่หลิน โดยรถโคช้ของอุทยาน  วัดโป่

หลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 

200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ือง

ล่างบริเวณทะเลจีนใต ้ (หมายเหตุ: กระเชา้ปิดปรบัปรุงตั้งแต่วันท่ี  9 ม.ค. 2560 

เป็นตน้ไปเป็นระยะเวลา  5 เดือนโดยประมาณ) จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถ

ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
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จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตามอธัยาศยั พบกบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, 

ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬา

มากมายหลายยีห่อ้ และชั้นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ย

กนัไดอ้ยา่งจุใจ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือ

ไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ( หรือรถ

บสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่  าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวม

เทคโนโลยแีละความทนัสมยัอกีดว้ย จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการต่อราคาสนิคา้มากกวา่ 

50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มำบญุครองเซินเจิ้น หรอืหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกบัสนิคา้กอ๊ปป้ี

แบรนดเ์นมชื่อดงั อาท ิAmani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior 

Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (1) 

  หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ที่พกั  เซินเจิ้น CAA HOTEL  ระดบั 4 ดำว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง          เมืองจ ำลองเมืองฮอลแลนด+์สวนสำธำรณะโลตสัฮลิล+์ชมสนิคำ้ประจ ำบำ้นของชำวจนี+ 

                    ชมโชวน์ ้ ำพเุตน้ระบ ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2)  

 

 

 

 

 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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น ำคณะเขำ้ชมเมอืงจ าลองเมอืงฮอลแลนดท์ี่สรำ้งข้ึนมำเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ให ้

ท่ำนไดช้มดอกไมจ้ ำลอง และสถำนที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ ใหท้ำ่นได ้

ถำ่ยภำพที่มีววิสวย ชมดอกทิวลปิจ ำลองประจ ำชำติฮอลแลนด ์ จำกนั้นน ำคณะสู่

สวนสำธำรณะโลตสัฮลิลท์ี่ต ัง้อนุสำวรยีข์องทำ่นเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยำกจะสรำ้ง

เมืองเซินเจิ้นใหท้นัสมยั และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกจิล ้ำยคุ ใหท้ำ่นไดเ้พลนิเพลนิกบั

บรรยำกำศแสนสบำย และถำ่ยภำพที่ระลกึของทำ่นเติ้งเสี่ยวผิง 

จำกนั้นน ำคณะสูส่วนสำธำรณะโลตสัฮลิลท์ี่ต ัง้อนุสำวรยีข์องท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมี

แนวคิดอยำกจะสรำ้งเมืองเซินเจิ้นใหท้นัสมยั และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกจิล ำ้ยคุ ใหท้่ำนได้

เพลนิเพลนิกบับรรยำกำศแสนสบำย และถำ่ยภำพที่ระลกึของท่ำนเติ้งเสี่ยวผิง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) เมนูพเิศษ!! เป๋ำฮื้อ+ไวนแ์ดง 

ชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ ำรอ้นลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ สมควรแกเ่วลำ รำ้นผำ้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ี่ท ำจำกไหม 

ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผำ้ ผำ้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีกำรน ำเสน้ไหมออกมำผลติเป็นสนิคำ้ท ัง้ใช้

เครื่องจกัร และแรงงำนคน ชมกำรดึงใยไหมรงัแฝด ( แปลกแต่จรงิ) เพือ่มำท ำไสน้วมผำ้

หม่ไหม เหมำะกบักำรซ้ือเป็นทัง้ของฝำกและใชเ้อง พำชอ้ปป้ิงรำ้นหยก สมบตัิล ำ้ค่ำของ

ชำวจนี ใครไดค้รอบครองจะมีสุขภำพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชำติจะมีหลำยสคีือ 

สขีำว สเีขียว สนี ้ ำตำล สเีหลอืงและสม่ีวง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (4) 

 น ำท่ำนสู ่ ชมโชวน์ ้ ำพเุตน้ระบ ำ ที่อลงักำรมำก ประกอบดว้ยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำทิ เหนิ

หำวสูส่วรรค ์เตน้ระบ ำ น ้ ำพอุลงักำรงำนสรำ้งที่ไม่ไดเ้คยเหน็มำกอ่น กบัโปรแกรมใหม่ (ถำ้

โชวปิ์ด ไมมี่กำรจำ่ยเงนิคนืใดๆทัง้สิ้น) 

ที่พกั  เซินเจิ้น CAA HOTEL  ระดบั 4 ดำว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สำม  เซินเจิ้น-ฮอ่งกง+วดัแชกงหมิว+โรงงำนจวิเวอรร์ี่+วดัหวงัตำ้เซียน+วดันำงชี  

                ชอ้ปป้ิงถนนนำธำน-กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5)  
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น าท่านเดนิทางสู่ ฮอ่งกงโดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง น าท่านเทีย่วชม 

วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัน ำโชควดัน้ีต ัง้อยู่ทีต่  าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง 

เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ้นเมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ้นชื่อลอืชา

ในเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ในดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปปัน้เจา้พอ่แช ้ กง๊ และ

ดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธป์ระจ าวดั ต านานเลา่ว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนี

เกดิกลยุีคมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ี้ ไดก่้อเกดิบรุุษชาตนิกัรบที่

ชื่อวา่ขนุพล แชก้ง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึ้นแทบทกุสารทศิ และท่าน

เองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะ

ไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้า่ยของ

ท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง

ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของ

ธนาคารทีม่ชีื่อวา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดยีว และวดั

แชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่า่ทวัร์

ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื้อสนิคา้มงคลชิ้นน้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี และศิริ

มงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

เที่ยง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 7)พเิศษ++หมอ้ไฟ หรอื ฮอ็ตพอ็ทฮอ๋งกง (Hot Pot) 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจวิเวอรร์ี่ ทีข่ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบั

เยี่ยมยอดของฝากแด่คนทางบา้นน าท่านสู่ วดัหวงัตำ้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดัน้ีวา่ 

หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรทัธาของ

ประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท ัง่ควนัธูป

คละคลุง้ไปท ัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิ

ธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพอ่แมสู่งมาก และช่วยพอ่

แมต่ ัง้แต่เลก็ ท างานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วน

ไปศึกษาร า่เรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศึกษาร า่

เรยีนวชิา ท่านขยนัหม ัน่เพยีรเรยีนจนบรรล ุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้

เมือ่ท่านไดร้ า่เรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้น

สมนุไพร เพือ่บ  าเพญ็ประโยชน ์เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไป

ท ัว่ทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จดั

ยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพือ่ต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดม้ลูีกศิษยม์ากมายที่

เคารพท่านและร า่เรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท้่านเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ 
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และไดต้ ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ น ำท่ำนสู ่วดันำงชี หรอื Chi Lin Nunnery ต ัง้อยู่ที ่

diamond hill ฝัง่เกาลูน ภายในบรเิวณวดันางช ียงัมสีวนเลก็ๆไวใ้หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ยี่ยมชม

บรรยากาศ วดันางช ีหรอื Chi Lin Nunnery นี่สรา้งในรูปแบบของราชวงศถ์งั ซึง่การสรา้ง

โดยไมใ่ชต้ะปูเลย บรรยากาศภายในวดันัน้สวยงามและเงยีบสงบมาก มบี่อบวัและตน้บอนไซ

ดดัไดรู้ปทรงสวยงาม ขา้งในวดัแต่ละหอ้งก็จะมพีระพทุธรูปประดษิฐานอยู่ภายใน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ยำ่นจมิซำจุย่ ถนนนำธำน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้

แบรนดเ์นมจากท ัว่ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจใุจ ไมว่า่

คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ช ัน้เลศิของฮ่องกงมทีกุสิง่ทีคุ่ณ

ตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่น้ีเป็นแหลง่รวมหอ้งเสื้อทีจ่  าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของ

ดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากท ัว่ทกุมมุโลกอกีท ัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารช ัน้

เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชี่ยน

เทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ช ัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น 

อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

..กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ.....(อสิระอำหำรเยน็) 

23.50 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์ 

                เทีย่วบนิที ่HX769 * บรกิำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง* 

02.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** หำกทำ่นที่ตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท ำกำร

ออกตัว๋เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

☺  ขอบพระคณุทกุท่ำนที่ใชบ้รกิำร☺ 

(กรุป๊ออกเดินทำงไดต้ ัง้แต่  10 ทำ่นข้ึนไป ) 

 

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

 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  

 
***************************************** 
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หมายเหต ุกรณีท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านจะต้องเดินทางไปสนามบินพร้อมช าระค่าโดยสารเอง 
โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการ 
หรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ และต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง 

 
อตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

เริม่เดินทำง กลบัจำกเดินทำง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

5 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

19 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

2 ก.พ. 61 4 ก.พ. 61 9,999.- 4,500.- 

9 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 9,999.- 4,500.- 

16 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61 9,999.- 4,500.- 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 9,999.- 4,500.- 

2 มี.ค. 61 4 มี.ค. 61 11,999.- 4,500.- 

9 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 11,999.- 4,500.- 

23 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

30 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

6 เม.ย. 61 8 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

13 เม.ย. 61 15 เม.ย. 61 11,999.- 4,500.- 

20 เม.ย. 61 22 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

27 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

4 พ.ค. 61 6 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

11 พ.ค. 61 13 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

18 พ.ค. 61 20 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

25 พ.ค. 61 27 เม.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

1 มิ.ย. 61 3 มิ.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

8 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 9,999.- 4,500.- 
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15 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 9,999.- 4,500.- 

29 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 9,999.- 4,500.- 

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิน
เจิน้) ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกั ในนามของร้าน
รัฐบาล (หยก, บัวหมิะ, ผ้าไหม, สมุนไพร, จวิเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ 

ทั้งส้ิน 
ถ้าท่านไม่เดนิทางตามรายการ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่  

(กรณไีม่ลงร้านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 

 
อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันำจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตำมรำยกำร2 คนื (กรณีมำไม่ครบคู่และไม่ตอ้งกำรเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อำหำรตำมรำยกำรระบ(ุสงวนสทิธิในกำรสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  

✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊เขา้ประเทศจนี (เท่านั้น) 

✓ ค่ำรถโคช้รบั-สง่สถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ 

✓ ค่ำไกดท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทวัรน์ ำเที่ยวตำมรำยกำร 

✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บำท (เป็นไปเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

✓ ภำษีน ้ ำมนัและภำษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหำกสำยกำรบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทำง) 

✓ ค่ำระวำงน ้ ำหนักกระเป๋ำไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

 ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%และภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 

 ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำติ 

 ค่ำใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิ อำหำรและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสำร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบำร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุว ้

ในรำยกำร 

 ค่ำใชจ้ำ่ยอนัเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,อบุตัิภยัทำงธรรมชำติ,กำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขำ้เมืองจำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ที่กรมแรงงำนทัง้ที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่ง

อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบรษิทัฯ 
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 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเด่ียวเขำ้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซ่ีำหนำ้ด่ำน (วซ่ีำกรุป๊) ผูเ้ดินทำง

จะตอ้งเสยีค่ำใชจ้ำ่ยในกำรท ำวีซ่ำเพิม่ ท่ำนละ 2,500 บำท**(หำกไม่มีเหตกุำรณ์ที่รฐับำลจนีไม่ยกเลกิทำงเรำไม่เกบ็เพิม่) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 120 เหรยีญ/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่ 

- กรุณำจองทวัรล์่วงหนำ้ กอ่นกำรเดินทำง พรอ้มช ำระค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนทัง้หมด ภำยใน 3 วนั มิฉะนั้นถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำร

เดินทำงโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระกอ่นเดินทำง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอื ผ่ำนต่ำงประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight เม่ือท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงจะไม่มีกำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ส ำหรบัผูโ้ดยสำรที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทำงไทยและทำงบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีำใหเ้ม่ือผลวซ่ีำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลกิกำรเดินทำง

บรษิทัฯสงวนสทิธ์ิในกำรคนืเงนิท ัง้หมด 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน

ที่บรษิทัฯก ำหนดไว ้ (15 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษิทัฯและผูเ้ดินทำงอืน่ที่เดินทำงในคณะเดียวกนั 

บรษิทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

- คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไปจงึออกเดินทำงในกรณีที่มีผูเ้ดินทำงไม่ถงึ 10 ท่ำนไม่มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทำงไป

ดว้ยโดยทำงบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 7 วนักอ่นกำรเดินทำง 

 
หมำยเหต ุ 

- ถำ้ลูกคำ้เป็นชำวต่ำงชำติเกบ็เพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท 
- ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 300 หยวนจนี 

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาตัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมชัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ได ้

เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  

หรอืขอคนืเงนิได ้ ในทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทั

ด าเนนินโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทางต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย (ราคา

โปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่

สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน  ,รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็นส ำคญั 

- หนงัสอืเดินทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทำงเพือ่

ท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมีอำยเุหลอืใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ  6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหำกอำยเุหลอืไม่
ถงึและไม่สำมำรถเดินทำงได ้  )  

- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน,กำรประทว้ง,กำรนดัหยดุงำน,กำรกอ่
จลำจล หรอืกรณีท่ำนถกูปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรอื เจำ้หนำ้ที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทำงธรรมชำติ(ซึ่งลูกคำ้จะตอ้ง
ยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยั ซ่ึงอำจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
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- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไมท่ำน
อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใชจ้ำ่ยทกุอยำ่งทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจำ่ยขำด กอ่น

เดินทำงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

- ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัิเหตทุี่เกดิจำกควำม

ประมำทของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋ำเกดิสูญหำยหรอืช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

- กรณีที่กำรตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทำงออกหรอืเขำ้ประเทศที่ระบไุวใ้น

รำยกำรเดินทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมค่ืนค่ำบรกิำรไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่

สำมำรถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงสว่นผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำง

บรษิทัฯจะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทำงช่วงวนัหยดุหรอืเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ 

รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดินทำงอย่ำงถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง** 

 
 

เมือ่ท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จากน้ัน เจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อกลบั 
เพือ่แจ้งนัดวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี ้
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