
ทวัรฮ่์องกง : ทวัรฮ่์องกง เซินเจ้ิน 3 วนั 2 คืน (HX) : รหสั HKG546 
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 ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น 3 วนั 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชอ้ปป้ิงเตม็อิม่ 2 เมือง หลอหวู่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซินเจิ้น + พรอ้มชมโชวน์ ้ าพ ุ3 มิติ

ประกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา และชอ้ปป้ิงย่านดงัฮอ่งกง ถนนนาธาน + นัง่รถรางพคีแทรม   

ชมววิจุดสูงสดุของเกาะฮอ่งกงบนยอดเขาวคิตอเรยีพคี + นมสัการเจา้แม่กวนอมิที่หาด REPULSE 

BAY + ตื่นตาตื่นใจกบัโชวแ์สงส ีSYMPHONYOF LIGHT+ หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ 

ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG546   
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ทวัรฮ่์องกง : ทวัรฮ่์องกง เซินเจ้ิน 3 วนั 2 คืน (HX) : รหสั HKG546 

 

วดัแชกงหมิว หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว ลิ้มลองติ่มซ ารสเลศิ สกุี้  HOT POT 

สไตลฮ์อ่งกง  
 
 
 

พเิศษเมนู..เป็ดปกักิ่ง + ไวนแ์ดง  
 
  
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

พิเศษ!!! พกัฮ่องกง 1คืน เซ้ินเจิ้ น 1 คืน  
 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ – ฮอ่งกง - เซนิเจิ้น –ชมพพิธิภณัฑเ์ซนิเจิ้น- หลอหวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหลง่

ใหญ่ของเซนิเจิ้น -ชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิตปิระกอบเพลงแสงสเีสยีง                (-/เที่ยง/เย็น)

                              

** ท่านที่ตอ้งซื้อต ัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเวลาการเดินทางที่แน่นอนกบัเจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

01.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาเตอร ์K สายการบิน ฮ่องกงแอรไ์ลน์ พบเจา้หนา้ที่        

ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

04.15 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ HX 762 หรอื HX 780 (เวลา 03.35-8.00 น.) **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

08.20น. เดินทางถงึ สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง (เวลาทอ้งถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท่้านเดนิออก ทางออก “Exit B” เพือ่พบกบัไกดท์อ้งถิน่ทีม่าคอยตอ้นรบั 

น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ใน

มณฑลกวางตุง้           มเีน้ือที่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิ้นไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอย่างดมีสีภาพภมูทิศัน ์และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม ชมพิพธิภณัฑเ์ซินเจิ้น Shenzhen Museum ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจดัแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกบัเมอืงเซนิเจิ้น มที ัง้โบราณวตัถุ ประวตัิศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชม

มาตัง้แต่ปี 1988 และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหมิะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ า้รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก ้

รดิสดีวง, ฮ่องกงฟตุ ฯลฯน าท่านแวะชม หยก ทีม่ชีื่อเสยีงของจีน และชมผลติภณัฑท์ี่ท  าจาก ผา้ไหมจนี ที่มชีื่อเสยีงโดยเฉพาะ

ผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือที ่1) 

11,999.

- 
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หลงัอาหารเทีย่งน าท่านเดินทางสู่ หลอหวู่ แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครอง

เมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสื้อผา้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากส าหรบัคนที่ท่าน

รกั และตวัท่านเอง   

ค า่ บริการอาหารค า่  ณภตัตาคาร (ม้ือที่ 2)..เป็ดปกักิง่ + ไวน์แดง 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสุขริมทะเล สถานที่ซึ่งต ัง้อยู่ในย่านธุรกิจหลกัของเซนิเจิ้น มพีื้นที่

ประมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการที่แสดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสร

ต่างๆ มากมาย พรอ้มกบัน าท่านชม โชวน์ ้ าพ ุ3 มิต ิประกอบเพลงแสงสเีสยีงที่งดงามตระการตา หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั CAA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4* (พกัเมืองเซินเจิ้น) 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สอง เซนิเจิ้น – ฮอ่งกง – นัง่รถรางพคี แทรม-VICTORIA PEAK – หาดทราย REPULSE BAY – วดัหวงัตา้

เซยีน - วดัชีหลนิ - A Symphony of Lights                                                                    (เชา้/

เที่ยง/เยน็) 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3 ) 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ สถานีพคีแทรม เพื่อโดยสารรถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 กิโลเมตรยอดเขา VICTORIA PEAK             

จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สูงประมาณ 400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล พีคแทรมเปิดใหบ้ริการคร ัง้แรกเมื่อ            

28 พฤษภาคม ค.ศ.1888 ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ

เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน ท ัง้น้ียงัตื่นตากบัตึกระฟ้าทีสู่งตระหง่านและอาคารต่าง ๆ ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮ

วงจุย้ อาท ิตกึเซน็ทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮ่องกงพรอ้มท ัง้ถ่ายภาพอนัสวยงาม

น่าประทบัใจ หลงัจากนัน้น าท่านมนสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคลที่บริเวณชายหาด 

REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนัน้ใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ 

ซึง่ถอืว่าเป็นจดุรวมรบัพลงัทีด่ทีีสุ่ดของฮ่องกง อกีท ัง้ยงัใหท่้านไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จดุน้ีไดอ้กีดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) พเิศษ++หมอ้ไฟ หรอื ฮอ็ตพอ็ทฮอ่งกง (Hot Pot) 
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น าท่านสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ที่ไมม่วีนัเสือ่มคลายไปจาก

ความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท ัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปท ัว่บรเิวณ

ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดินธรรมดาคนหน่ึง ที่มจีิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวาม

กตญัญูต่อพ่อแมสู่งมาก และช่วยพ่อแมต่ ัง้แต่เลก็ ท างานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วน

ไปศึกษาร า่เรียนวชิาบนภูเขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศึกษาร า่เรยีนวชิา ท่านขยนัหม ัน่เพยีรเรยีน

จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้เมื่อท่านไดร้ า่เรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่าน

กลบัมา ใชว้ิชาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบ  าเพ็ญประโยชน ์เดินทางรกัษาประชาชนจีนที่เจ็บไข ้ตลอดจนผูท้ี่เดือดรอ้นไปท ัว่ทุก

สารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรค

รา้ย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดม้ลูีกศิษยม์ากมายที่เคารพท่านและร า่เรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท่้านเป็น

เทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 

จากนัน้น าท่านชม วดัชีหลิน ส านกันางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลทัธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

สรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี ค.ศ.1930 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปตัยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถงัของจีน ตวัอารามจะมี

มากมายหลายหลงัซึง่แต่ละหลงัจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว ้ 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5) 

น าท่านชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ของทกุค า่คนื เป็นการแสดงมลัติมเีดยีสุดยอด

ตระการตาที่ไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึก

ระฟ้าส าคญัต่างๆที่ต ัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหลา่น้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะ

ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4* (พกัเมืองฮอ่งกง) 

 

วนัที่สาม    ฮอ่งกง – วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ                            (เชา้/-/-) 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 6)          

(บรกิารท่านดว้ยติ่มซ าข้ึนช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้)   

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารเชา้น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและน าท่าน

เยี่ยมชม สมนุไพรจนี ซึ่งถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบา้น น าท่านไหวข้อพร วดัแชกงหมิว 

หรือ           วดักงัหนัน าโชควดัน้ีต ัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สร า้งขึ้นเมื่อ 

400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ในดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปปัน้เจา้

พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิดกลยุีคมกีารก่อ

จลาจลแขง็เมอืงขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบที่ชื่อว่าขุนพล แชก้ง๊ ที่ไดย้กทพัไปปราบปรามความ
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วุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหน

ก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็น

มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไป

ก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารที่มชีื่อว่าตึกใบมดี ซึ่งเป็นตึกที่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง 

ยงัเป็นที่มาของจี้กงัหนัน าโชคที่มชีื่อเสยีงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทวัรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื้ อ

สนิคา้มงคลชิ้นน้ี เพื่อเสริมสรา้งบารม ีและศิริมงคลใหก้บัชีวติดว้ยกนัท ัง้สิ้ น หลงัอาหารเที่ยงน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงที่

ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากท ัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสินคา้ประเภทต่าง  ๆ 

อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ช ัน้เลิศของฮ่องกงมีทุ กสิ่งที่คุณตอ้งการ

ศูนยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อที่จ  าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอรน์านาชาติชื่อดงัจากท ัว่ทุกมมุโลก

อกีท ัง้ยงัเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารช ัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกชอ้ป

ป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอรม์ินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ช ัน้น าที่มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, 

EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us เมื่อถึงเวลานัด

หมาย (กรุณาตรงต่อเวลา)(อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนชอ้ปป้ิง) สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่

สนามบนิ 

18.00 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่HX765 หรอื HX761 (เวลา 21.45-23.55 น.) 

 * บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง* 

19.50 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร 

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

23 ก.ค. 59 25 ก.ค. 59 

12,999.- 3,500.- 

28 ก.ค. 59 30 ก.ค. 59 

30 ก.ค. 59 1 ส.ค. 59 

6 ส.ค. 59 8 ส.ค. 59 

7 ส.ค. 59 9 ส.ค. 59 
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12 ส.ค. 59 14 ส.ค. 59 17,900 3,500.- 

18 ส.ค. 59 20 ส.ค. 59 

12,999.- 3,500.- 

20 ส.ค. 59 22 ส.ค. 59 

25 ส.ค. 59 27 ส.ค. 59 

27 ส.ค. 59 29 ส.ค. 59 

1 ก.ย. 59 3 ก.ย. 59 

3 ก.ย. 59 5 ก.ย. 59 

8 ก.ย. 59 10 ก.ย. 59 

10 ก.ย. 59 12 ก.ย. 59 

15 ก.ย. 59 17 ก.ย. 59 

11,999.- 3,500.- 

17 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 

22 ก.ย. 59 24 ก.ย. 59 

24 ก.ย. 59 26 ก.ย. 59 

29 ก.ย. 59 1 ต.ค. 59 

12,999.- 3,500.- 

1 ต.ค. 59 3 ต.ค. 59 

6 ต.ค. 59 8 ต.ค. 59 

8 ต.ค. 59 10 ต.ค. 59 

13 ต.ค. 59 15 ต.ค. 59 

15 ต.ค. 59 17 ต.ค. 59   

27 ต.ค. 59 29 ต.ค. 59   

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแหง่เมืองจนีทกุเมือง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้น) ก าหนดใหมี้

การประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมืองใหน้ักท่องเที่ยวท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล (หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, 

สมนุไพร, จวิเวอรร์ี่)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นักท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น 

ถา้ท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าใหต้อ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม  

(กรณีไม่ลงรา้นรฐับาล ตามโปรแกรมเพิ่มรา้นละ 300 หยวน / ทา่น) 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
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 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ ท่านละ 20 กก.ต่อ 1 ใบ  

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 140 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 8,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ กว่า 15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื ผ่านต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra 

Flight เม่ือท่านยกเลกิการเดินทางจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ

สงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิท ัง้หมด 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทั

ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 300 หยวนจนี 

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เนื่องจากราคาทวัรท์ี่ขาย และราคาตัว๋เครื่องบิน เป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ เพื่อเปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดิ นทาง

ท่องเทีย่วต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคืนเงนิได ้

ในทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้-ออกเมืองท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
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ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง   บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์อนัพงึ

จะได ้ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั้งสิ้น  ท ัง้นี้ บริษทัด าเนินนโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิให ้

สอดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทางต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจ

จองทวัร ์และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ดว้ย (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรือเปลีย่งแปลง

วนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6  เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น )หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดินทางได ้  (  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือ

กรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ  เจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ)ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ี

ในกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

- ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้ อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัิเหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถ

เปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิัทฯจะ

ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 

รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 
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