ทัวร์ฮ่องกง : รหัส HKG768

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง
ไหว้พระเสริมดวง เปิ ดทรัพย์รบั พลัง

3 วัน 2 คืน
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พิเศษลดทัง้ เกาะฮ่องกง++ลิ้มลองติ่มซารสเลิศ ++สุก้ ี HOT POT สไตล์ฮอ่ งกง

พิเศษ!!!พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 4 ดาว
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

***รายละเอียดการเดินทาง***
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา – พระใหญ่วดั โป่ วหลิน – หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง
A Symphony of Lights
 (-/-/เย็น)

** หากท่านที่ตอ้ งซื้อตัวภายใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
02.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์K ประตู 4-5 สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์
เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
04.40 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780 หรือ HX762 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง
**
09.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้คณะ
ท่านออก
“Exit B” (เวลาท้องถิน่ ที่ฮอ่ งกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางนมัสการพระใหญ่ ณ
วัดโป่ หลิน โดยรถโค้ชของอุทยาน วัดโป่ หลิน หรือ นิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อม
แผ่นสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ นเขาเบื้องล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ (หมายเหตุ: กระเช้าปิ ดปรับปรุงตัง้ แต่วนั ที่ 9 ม.ค. 2560 เป็ นต้นไปเป็ นระยะเวลา 5 เดือน
โดยประมาณ) จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับ หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้
อิสระเทีย่ วชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกทีส่ ามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว อิสระช้อปปิ้ ง
สินค้าแต่ละแบรนด์พาเหรดกันลดราคาอย่างกระหนา่ ทีห่ า้ งดัง Citygate
Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบ
รนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็ น Burberry รวมทัง้
รองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
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จากนัน้ นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึง่ เป็ นสะพานที่ถอื ได้ว่าเป็ นสะพานรางคู่ ทีย่ าวทีส่ ุดในโลกเพือ่ เข้าสู่เกาะ
เกาลูน
 บริการอาหารค า่ ณ ภัต ตาคาร ( มื้ อที่ 1 ) น าท่ านชม A Symphony of Lights ความมหัศ จรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคา่ คืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาที่
ได้รบั การบันทึกในกินเนสบุค๊ ว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรทีย่ ่งิ ใหญ่ท่สี ุด
ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสาคัญต่างๆที่ตงั้ อยู่สองฟากฝัง่ ของอ่าว
วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึง่ เพียงกดสวิตช์
ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก
ของฮ่องกง
 นาท่านเข้าสู่ท่ีพกั ICLUD MA TAU WAI HOTEL / DORSETT HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พัก

คา่

ฮ่องกง

วันที่สอง

ท่องเที่ยว - ช๊อปปิ้ งอิสระ หรือเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau
 (-/-/-)
พักผ่อน – ฟรีชอ๊ ปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัย
ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ
การช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตัง้ ต้นกันที่สถานีจมิ ซาจุ่ย มีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,
กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง
เชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ (อิสระอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)จากนัน้ เข้าทีพ่ กั ด้วยตัวเอง
สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม
หากท่านต้องการเทีย่ ว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พร้อมรถรับ - ส่ง สามารถสังจองและช
่
าระเพิม่
จากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package
ราคาต่อท่าน ผูใ้ หญ่ 3,500 บาท เด็ก (3-11 ปี ) 2,500 บาท ตา่ กว่า 2 ขวบเข้าฟรี
(บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวัน + รถรับส่ง ระหว่าง Hotel และ
Disneyland)
Option 2 : Ocean Park Package
ราคาต่อท่าน ผูใ้ หญ่ 3,500 บาท เด็ก 2,300 บาท
(บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวัน + รถรับส่ง ระหว่าง Hotel และ
Ocean Park)
Option 3 : Macau Full Day Tour (ขัน้ ตา่ เดินทาง 10 ท่าน)
ตะลุยรอบเมือง วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอลล์ จตุรสั เซนาโด้และ เดอะเวเนเชียนรีสอร์ทราคาต่อท่าน ผูใ้ หญ่/เด็ก
5,000 บาท
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(ราคานี้รวม ค่าตัวเรื
๋ อไป-กลับ, รถรับส่งไป-กลับ, อาหารเทีย่ ง )
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทุกกรณีหากไม่สามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วตาม Option Tour ทีซ่ ้อื
เพิม่ เติม
อาทิเช่น ฝนตกหนัก หรือพายุเข้า เป็ นต้น
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพ กั ICLUD MA TAU WAI HOTEL / DORSETT HOTEL เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว พัก
ฮ่องกง

วันที่สาม
เช้า

ฮ่องกง – วัดเชอกุง-วัดหวังต้าเซียน-วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิม- DUTY FREE -ย่านจิมซาจุย่
 (เช้า/กลางวัน/-)
 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
(บริการท่านด้วยติ่มซาขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ , ก๋วยเตีย๋ วหลอด, โจ๊ก เป็ นต้น)
นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพือ่ เป็ นเกียรติแก่เทพเชอคุง (Che Kung) แม่ทพั แห่งราชวงศ์ซ่ง ผูม้ ี
ชื่อเสียงทัง้ ด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่ าโรคภัยสิง่ ไม่ดที งั้ หลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครัง้ แรก
เมือ่ 300 ปี ก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ข้นึ มาทดแทนของเดิม และนารูปปัน้ ท่านนายพล ที่
มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตัง้ ไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปัน้ 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึงอยู่บริเวณทางเดิน
ด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทนิ จีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาทีว่ ดั แห่งนี้เพือ่ ถวายกังหันลม
เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิง่ ชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป นาพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้ หมุน
กังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สง่ิ ชัว่ ร้ายและนาแต่สง่ิ ดีๆ มาให้
นาท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม
คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ าสักการะ หรือแม้กระทัง่
ควันธู ปคละคลุงไปทั
้ วบริ
่ เวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์เดินดินธรรมดาคน
หนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และ
ช่วยพ่อแม่ตงั้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับ
นักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารา่ เรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่อง
ช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษารา่ เรียนวิชา
ท่าน
ขยันหมันเพี
่ ยรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ น
แพะได้ เมือ่ ท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่าน
กลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ่ี
เดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยา
สมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี ูกศิ ษย์มากมายทีเ่ คารพท่านและรา่ เรียน
วิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ตงั้ ศาลเอาไว้เพือ่ กราบสักการะ
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นาท่านชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ทีร่ บั รองโดยรัฐบาลฮ่องกง โดยเชิญซินแสชื่อดังจัดวางตาแหน่งของเครื่อง
ประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึง่ เป็ นเครื่องรางตามหลักฮวงจุย้ โดยจาลองเลียนแบบมาจาก “แชกงเหมี่ยว”
กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ทีช่ าวฮ่องกงให้ความเลือ่ มใสศรัทธา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย จุดชมวิวทีส่ วยของ
ฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและ เกาลูนได้ทงั้ เกาะอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าทีส่ ูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่ ่อสร้างตรงตามหลัก ฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงค์
ออฟ ไชน่า (อาคารสูงอันดับ 4 ของฮ่องกงและอันดับที่ 25 ของโลก มีทงั้ หมด 70 ชัน้ มีรูป ทรงเหมือนดาบแหลม
ขนาดใหญ่และมีเหลีย่ มมีมมุ แหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมี ไว้เพือ่ สือ่ ถึงพลังอานาจ
และความเจริญรุ่งเรืองให้กบั อาคารหลังนี้), อาคารเอชเอสบีซี (ใช้ทนุ สร้างสูงกว่า 5,200 ดอลล่าร์ฮ่องกงและด้วย
ความสูง 178.80 เมตร จึงทาให้ตกึ แห่งนี้เป็ นอาคารทางการเงินทีส่ ูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ในเวลาต่อมา ที่สาคัญ
ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารเอชเอสบีซมี ฮี วงจุย้ ทีด่ ี
ทีส่ ุดในฮ่องกง เพราะทีต่ งั้ ของอาคารเป็ น จุดบรรจบของเส้นมังกรทัง้ ห้า และการทีต่ กึ หันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรีย
โดยไม่มสี ง่ิ ก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทีไ่ ม่มอี ปุ สรรคใดๆ มาขัดขวาง ชัน้ บนสุดของตึกมี
สิง่ ก่อสร้างคล้ายปื นใหญ่ เป็ นการแก้ฮวงจุย้ ให้กบั ตึกแบงค์ออฟไชน่าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นดาบแหลม), อาคาร Two
International Finance Centre (เป็ นอาคารที่ สูงสุดในย่านเซ็นทรัลและยังเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลก สูง 420 เมตร 88 ชัน้ ลักษณะภายนอกเป็ นอาคารทีส่ ร้าง คล้ายเสาโอเบลิสก์ของประเทศ
อียปิ ต์ ส่วนด้านในนอกจากจะแบ่งเป็ นช้อปปิ้ งมอลล์, ไอเอฟซีมอลล์และร้านค้า ยิบย่อย ลักษณะตึกจะคล้ายรูป
ข้าวโพดด้านบนตึกจะมีลกั ษณะคล้ายมีดดาบ) พร้อมทัง้ ถ่ายภาพอันสวยงามน่า ประทับใจ จากนัน้ นาท่านแวะ
สักการะ เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple : Repulse Bay) เป็ นวัดสาคัญอีก แห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างใน
ปี ค.ศ. 1993 โดยในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเทีย่ วจานวนมากเดินทางมาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่
ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มลี ูกทีว่ ่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวัง ทุกครัง้ ไป ขัน้ ตอนการ
สักการะเทพเจ้า ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมให้ยนื เป็ นวงกลม (ด้านหน้ารูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิม) แล้วมองหน้าท่านจากนัน้
อธิษฐานสิง่ ทีต่ อ้ งการ เมือ่ ไหว้เสร็จให้เอาสองมือลูบที่รูปปัน้ เทพเจ้าทางด้านหน้าเจ้าแม่ โดยลูบจากหัวไปถึงเท้า
แล้วกามาใส่กระเป๋ าตนเองจะทาให้รา่ รวยเงินทอง จากนัน้ ข้ามสะพานซึง่ เชื่อว่าจะมีอายุ ยืนยาวไป
อีก 3 ปี แต่มขี อ้ แม้ว่าเมือ่ ข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิม ให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อม สะพาน
กลับมา นาท่านแวะชมสินค้าท้องถิน่ ของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ๋องกง (Hot Pot)
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่าน
เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุย่ ทีพ่ ร้อมใจกันลดราคาทัวทั
่ ง้ เกาะกว่า 50-70% มักจะตัง้ ต้นกันทีส่ ถานีจมิ ซาจุ่ย
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มีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมือง
ฮ่ อ งกงอยู่ ด ว้ ยและตามซอกตึ ก อัน ซับ ซ้อ นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ื อ OCEAN
TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถงึ กัน
ได้ **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะวกในการช้อปปิ้ ง**...กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่
สนามบิน.....
23.35 น.
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ HX761 // HX769 //HX767
* บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง *
02.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ตอ้ งซื้อตัวภายใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ตง้ั แต่ 15 ท่านขึ้นไป )
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
4 พ.ค. 61

6 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

13 พ.ค. 61

18 พ.ค. 61

20 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61

27 พ.ค. 61

1 มิ.ย. 61

3 มิ.ย. 61

15 มิ.ย. 61

17 มิ.ย. 61

21 มิ.ย. 61

23 มิ.ย. 61

29 มิ.ย. 61

1 ก.ค. 61

6 ก.ค. 61

8 ก.ค. 61

13 ก.ค. 61

20 ก.ค. 61

3 ส.ค. 61

5 ส.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

14,999.14,999.13,999.14,999.14,999.14,999.12,999.14,999.13,999.14,999.18,999.-
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พักเดี่ยว
4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.6

10 ส.ค. 61

12 ส.ค. 61

17 ส.ค. 61

19 ส.ค. 61

24 ส.ค. 61

26 ส.ค. 61

31 ส.ค. 61

2 ก.ย. 61

7 ก.ย. 61

9 ก.ย. 61

14 ก.ย. 61

16 ก.ย. 61

21 ก.ย. 61

23 ก.ย. 61

13 ก.ย. 61

15 ก.ย. 61

28 ก.ย. 61

30 ก.ย. 61

17,999.13,999.14,999.14,999.18,999.14,999.14,999.12,999.13,999.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง ) กาหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้จกั ในนามของร้ านรัฐบาล (หยก, จิวเวอร์ รี่) ซึ่ง
จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่า
ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าท่ านไม่ เดินทางตามรายการ ทาให้ ต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
(กรณีไม่ ลงร้ าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ ร้ านละ 300 เหรียนฮ่ องกง / ท่ าน)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 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 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ อัตรา 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)

**เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ากรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตัดสินใจชื้ อของโปรแกรมทัวร์
เพื่อท่านจะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และสนุกกับการเดินทางไปกับเรา**
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 8,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 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 ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทาง
บริษทั 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 ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
เนื่องจากราคาทัวร์ทข่ี าย และราคาตัวเครื
๋ ่องบิน เป็ นราคาโปรโมชัน่ พิเศษ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คุณลูกค้าผูส้ นใจ ได้เดินทางท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศได้ในราคาย่อมเยา เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ น หรือขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี
และ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์
แล้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั ดาเนินนโยบายเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้สอดคล ้องกับเงือ่ นต่างๆของทาง
ต่างประเทศ จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ทีน่ ้ ดี ว้ ย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ งแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี)***ช่วง
เทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น ,
สาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า เดือน แล 6ะบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ 6 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า)
( เดินทางได้
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วงการก่อจลาจล หรือ,การนัดหยุดงาน,

-

กรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ที)ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ่่ เกิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม(
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบาง,
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย,มื้อขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
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.
กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท
และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2.
สิ่ งของที่ มี ลักษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์กี ฬาฯ จะต้อ งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3.
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจ
พบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชือ่ บัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 160-251742-5
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด ออมทรัพย์ 913-7-03178-8
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