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เท่ียวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG768 

ไหวพ้ระเสรมิดวง เปิดทรพัยร์บัพลงั  3 วนั 2 คนื 
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พเิศษลดทัง้เกาะฮอ่งกง++ลิ้มลองติ่มซ ารสเลศิ ++สุกี้  HOT POT สไตลฮ์อ่งกง  
 

พิเศษ!!!พกัฮ่องกง 2 คืน ระดบั 4 ดาว 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

***รายละเอยีดการเดินทาง*** 
 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู-ฮอ่งกง-เกาะลนัเตา – พระใหญ่วดัโป่วหลนิ – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง  

  A Symphony of Lights           (-/-/เยน็)                                                                                                                            

** หากท่านที่ตอ้งซื้อต ัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

02.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรK์ ประตู4-5 สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

04.40 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ HX 780 หรอื HX762  ** บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง ** 

09.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะ

ท่านออก 

 “Exit B” (เวลาทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกง เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางนมสัการพระใหญ่ ณ     

วดัโป่หลนิ โดยรถโคช้ของอทุยาน  วดัโป่หลนิ หรอื นิยมเรยีกวา่พระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือม

แผ่นสมัฤทธิ์ถงึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื้องล่างบรเิวณ

ทะเลจนีใต ้ (หมายเหต:ุ กระเชา้ปิดปรบัปรุงต ัง้แต่วนัที่  9 ม.ค. 2560 เป็นตน้ไปเป็นระยะเวลา  5 เดือน

โดยประมาณ) จากนัน้อสิระใหท่้านไดส้มัผสักบั หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท่้านได ้

อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 

บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสาน

ระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แต่ละแบรนดพ์าเหรดกนัลดราคาอย่างกระหน า่ทีห่า้งดงั Citygate 

Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบ

รนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรอืว่าจะเป็น Burberry รวมท ัง้

รองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะม ีSupermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านสะพานชงิหม่าซึง่เป็นสะพานที่ถอืไดว้่าเป็นสะพานรางคู่ ทีย่าวทีสุ่ดในโลกเพือ่เขา้สู่เกาะ

เกาลูน 

ค า่       บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่1 )  น าท่านชม  A Symphony of Lights   ความมหศัจรรย์

เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คนื   การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาที่

ไดร้บัการบนัทกึในกินเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ิ่งใหญ่ที่สุด

ของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆที่ต ัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าว

วคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติช์

ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกั

ของฮ่องกง 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ICLUD MA TAU WAI HOTEL / DORSETT HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกั

ฮอ่งกง 

 

วนัที่สอง  ท่องเที่ยว - ชอ๊ปป้ิงอสิระ  หรอืเลอืกซ้ือแพก็เกจเพิ่มเตมิ : HK Disneyland / Ocean Park / Macau 

                                                                                                                      (-/-/-)                                                                                                                            

พกัผ่อน – ฟรชีอ๊ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยั  

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ จากนัน้อสิระใหท่้านเตม็อิ่มกบั

การชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย  มรีา้นขายของท ัง้เครื่องหนงั, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง

เชื่อมตดิต่อกนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้(อสิระอาหารเชา้/กลางวนั/เยน็)จากนัน้เขา้ทีพ่กัดว้ยตวัเอง 

สามารถเลอืกซื้อแพก็เกจเพิ่มเตมิ  

หากท่านตอ้งการเทีย่ว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พรอ้มรถรบั - ส่ง  สามารถส ัง่จองและช าระเพิม่

จากแพก็เกจดงัรายละเอยีดขา้งลา่งน้ี 

Option 1 : Hong Kong Disneyland Package 

ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 3,500 บาท  เดก็ (3-11 ปี) 2,500 บาท ต า่กว่า 2 ขวบเขา้ฟร ี

(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหว่าง Hotel และ 

Disneyland)   

Option 2 : Ocean Park Package 

ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 3,500 บาท  เดก็ 2,300 บาท 

(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหว่าง Hotel และ 

Ocean Park) 

Option 3 : Macau Full Day Tour (ขัน้ต า่เดินทาง 10 ท่าน) 

ตะลยุรอบเมอืง วดัอาม่า  วหิารเซนตป์อลล ์จตรุสัเซนาโดแ้ละ เดอะเวเนเชยีนรสีอรท์ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่/เดก็ 

5,000 บาท 
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(ราคาน้ีรวม ค่าต ัว๋เรอืไป-กลบั, รถรบัส่งไป-กลบั, อาหารเทีย่ง )    

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิทกุกรณีหากไมส่ามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วตาม Option Tour ทีซ่ื้อ

เพิม่เตมิ   

อาทเิช่น  ฝนตกหนกั  หรอืพายุเขา้ เป็นตน้ 

               น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ICLUD MA TAU WAI HOTEL / DORSETT HOTEL เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว พกัฮอ่งกง 

 

วนัที่สาม        ฮอ่งกง – วดัเชอกงุ-วดัหวงัตา้เซียน-วิคตอเรยีพคี-เจา้แม่กวนอมิ- DUTY FREE -ยา่นจมิซาจุย่   

                                                                                                  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2)  

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

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเชอกงุ วดัแห่งน้ีสรา้งเพือ่เป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง (Che Kung) แม่ทพัแห่งราชวงศซ์่ง ผูม้ ี

ชื่อเสยีงท ัง้ดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจดัปดัเป่าโรคภยัสิง่ไม่ดที ัง้หลายออกไปได ้โดยสรา้งขึ้นคร ัง้แรก 

เมือ่ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จงึไดส้รา้งวดัแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดมิ และน ารูปปัน้ท่านนายพล ที่

มคีวามสูงถงึ 10 เมตร เขา้ไปต ัง้ไวใ้นอารามดา้นในพรอ้มดว้ยรูปปัน้ 8 เซยีนแห่งลทัธิเตา๋ ซงึอยู่บรเิวณทางเดนิ 

ดา้นนอกซา้ย-ขวา ทกุวนัที่ 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงจะเดนิทางมาทีว่ดัแห่งน้ีเพือ่ถวายกงัหนัลม 

เพราะเชื่อว่ากงัหนัลมนี้จะช่วยพดัพาสิง่ช ัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป น าพาแต่ความโชคดเีขา้มา ใหท่้านได ้หมนุ

กงัหนัทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ิง่ช ัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ 

น าท่านสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มวีนัเสือ่ม

คลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้าก

มวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท ัง่ควนัธูปคละคลุง้ไป

ท ัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็น

มนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวาม

กตญัญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ต ัง้แต่เลก็ ท างานดูแลเลี้ยง

แพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไป

ศึกษาร า่เรยีนวชิาบนภูเขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตาม

นกัพรตท่านนัน้ไปศึกษาร า่เรียนวชิา ท่านขยนัหม ัน่เพยีรเรยีนจนบรรล ุจนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็น

แพะได ้เมือ่ท่านไดร้ า่เรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่

บ  าเพญ็ประโยชน ์เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท ัว่ทกุสารทศิ เมือ่เกิดโรคระบาด

ใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพือ่ต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอด

อายุขยัทองท่าน ไดม้ลูีกศิษยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร า่เรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท่้าน

เป็นเทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 
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น าท่านชมโรงงาน ฮอ่งกงจวิเวอรร์ี่ ทีร่บัรองโดยรฐับาลฮ่องกง โดยเชญิซนิแสชื่อดงัจดัวางต าแหน่งของเครื่อง 

ประดบัแต่ละเมด็ใหเ้ขา้กบักงัหนัซึง่เป็นเครื่องรางตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลยีนแบบมาจาก “แชกงเหมี่ยว” 

กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเลือ่มใสศรทัธา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วคิตอเรยี จดุชมววิทีส่วยของ

ฮ่องกงสมัผสับรรยากาศบรสุิทธ์ิสดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ เกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่าง

ชดัเจน ท ัง้น้ียงัตื่นตากบัตกึระฟ้าทีสู่งตระหงา่นและอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตามหลกั ฮวงจุย้ อาท ิตกึแบงค ์

ออฟ ไชน่า (อาคารสูงอนัดบั 4 ของฮ่องกงและอนัดบัที ่25 ของโลก มที ัง้หมด 70 ช ัน้ มรูีป ทรงเหมอืนดาบแหลม

ขนาดใหญ่และมเีหลีย่มมมีมุแหลมอยู่รอบดา้น ส่วนเสาสูงดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงม ีไวเ้พือ่สือ่ถงึพลงัอ านาจ

และความเจรญิรุ่งเรอืงใหก้บัอาคารหลงัน้ี), อาคารเอชเอสบซี ี(ใชท้นุสรา้งสูงกว่า 5,200 ดอลลา่รฮ่์องกงและดว้ย

ความสูง 178.80 เมตร จงึท าใหต้กึแห่งน้ีเป็นอาคารทางการเงนิทีสู่งสุดแห่งหน่ึงของโลก ในเวลาต่อมา ทีส่  าคญั

ชาวฮ่องกงยงัเชื่อว่าอาคารเอชเอสบซีมีฮีวงจุย้ทีด่ ี

ทีสุ่ดในฮ่องกง เพราะทีต่ ัง้ของอาคารเป็น จดุบรรจบของเสน้มงักรท ัง้หา้ และการทีต่กึหนัหนา้ไปทางอ่าววกิตอเรยี

โดยไม่มสีิง่ก่อสรา้งใดกีดขวาง ก็หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืงทีไ่ม่มอีปุสรรคใดๆ มาขดัขวาง ช ัน้บนสุดของตกึมี

สิง่ก่อสรา้งคลา้ยปืนใหญ่ เป็นการแกฮ้วงจุย้ ใหก้บัตกึแบงคอ์อฟไชน่าทีม่ลีกัษณะเป็นดาบแหลม), อาคาร Two 

International Finance Centre (เป็นอาคารที ่สูงสุดในย่านเซน็ทรลัและยงัเป็น 

อนัดบัตน้ๆ ของโลก สูง 420 เมตร 88 ช ัน้ ลกัษณะภายนอกเป็นอาคารทีส่รา้ง คลา้ยเสาโอเบลสิกข์องประเทศ

อยีปิต ์ส่วนดา้นในนอกจากจะแบ่งเป็นชอ้ปป้ิงมอลล,์ ไอเอฟซมีอลลแ์ละรา้นคา้ ยบิย่อย ลกัษณะตกึจะคลา้ยรูป

ขา้วโพดดา้นบนตกึจะมลีกัษณะคลา้ยมดีดาบ) พรอ้มท ัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่า ประทบัใจ จากนัน้น าท่านแวะ

สกัการะ เจา้แม่กวนอมิ (Kwun Yam Temple : Repulse Bay) เป็นวดัส  าคญัอกี แห่งหน่ึงของฮ่องกง สรา้งใน

ปี ค.ศ. 1993 โดยในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ, เจา้แม่ 

ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหม้ลูีกทีว่่ากนัว่าถา้ใครมาขอมกัสมหวงั ทกุคร ัง้ไป ข ัน้ตอนการ

สกัการะเทพเจา้ ณ วดัเจา้แม่กวนอมิใหย้นืเป็นวงกลม (ดา้นหนา้รูปปัน้เจา้แม่กวนอมิ) แลว้มองหนา้ท่านจากนัน้

อธิษฐานสิง่ทีต่อ้งการ เมือ่ไหวเ้สรจ็ใหเ้อาสองมอืลูบที่รูปปัน้เทพเจา้ทางดา้นหนา้เจา้แม่ โดยลูบจากหวัไปถงึเทา้

แลว้ก ามาใส่กระเป๋าตนเองจะท าใหร้ า่รวยเงนิทอง จากนัน้ขา้มสะพานซึง่เชื่อว่าจะมอีายุ ยนืยาวไป 

อกี 3 ปี แต่มขีอ้แมว้่าเมือ่ขา้มไปแลว้อย่าเดนิยอ้นกลบัทางเดมิ ใหเ้ดนิตรงไปขา้งหนา้แลว้ค่อยออ้ม สะพาน

กลบัมา น าท่านแวะชมสนิคา้ทอ้งถิน่ของฮ่องกง ณ รา้นหยก ใหท่้านไดเ้ลอืกชมตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

เที่ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) พเิศษ++หมอ้ไฟ หรอื ฮอ็ตพอ็ทฮอ๋งกง (Hot Pot) 

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท่้าน

เตม็อิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่ ทีพ่รอ้มใจกนัลดราคาท ัว่ท ัง้เกาะกว่า 50-70% มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย  

มีรา้นขายของท ัง้เครื่องหนงั, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมือง
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ฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอ ันซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN 

TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถงึกนั

ได ้**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพื่อความสะวกในการชอ้ปป้ิง**...กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพื่อเดินทางสู่

สนามบนิ.....  

23.35 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน์   เทีย่วบนิที ่HX761 // HX769 //HX767 

   * บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง * 

02.00 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านที่ตอ้งซื้อต ัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร   

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  15 ท่านข้ึนไป ) 

 

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

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง  (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

4 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

11 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

18 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 13,999.- 4,500.- 

25 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

1 มิ.ย. 61 3 มิ.ย. 61 14,999.- 4,500.- 

15 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 14,999.- 4,500.- 

21 มิ.ย. 61 23 ม.ิย. 61 12,999.- 4,500.- 

29 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

6 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 13,999.- 4,500.- 

13 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 18,999.- 4,500.- 

10 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 17,999.- 4,500.- 
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17 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 13,999.- 4,500.- 

24 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 14,999.- 4,500.- 

31 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61 14,999.- 4,500.- 

7 ก.ย. 61 9 ก.ย. 61 18,999.- 4,500.- 

14 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 14,999.- 4,500.- 

21 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 14,999.- 4,500.- 

23 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 12,999.- 4,500.- 

28 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 13,999.- 4,500.- 

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง ) ก าหนดให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก,  จวิเวอร์ร่ี)  ซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า 
ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น

หลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าท่านไม่เดนิทางตามรายการ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่  
(กรณไีม่ลงร้าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 เหรียญฮ่องกง / ท่าน) 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 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 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ อตัรา 1,000 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 

  
**เพื่อผลประโยชนข์องลกูคา้กรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตดัสนิใจช้ือของโปรแกรมทวัร ์

เพื่อท่านจะไดท้่องเที่ยวอยา่งมีความสุข และสนุกกบัการเดินทางไปกบัเรา** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 8,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 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 านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 300 หยวนจนี 

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาตัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมชัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

ต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคนืเงนิได ้ในทกุกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัร์

แลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทัด าเนินนโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทาง

ต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์และตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วง

เทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ** 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ันถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3.          เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจ

พบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย์ 160-251742-5 
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ บริษัท เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 913-7-03178-8 
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