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นั ่งกระเช้านองปิ ง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน
+สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์+ชมสินค้าประจาบ้านของชาวจีน +ชมโชว์น้ าพุเต้นระบา+หลอหวู่แหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชว์น้ าพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว –ขอพรสุขภาพวัดหวังต้าเซียน + ช้อปปิ้ งย่านดังอาทิ
ถนนนาธาน…

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

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นัง่ กระเช้านองปิ ง - CITYGATE OUTLET MALL - เซินเจิ้น
มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิต้ ี

** หากท่านที่ตอ้ งซื้ อตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า **
00.01 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์ K ประตู 5-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
03.00 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเทีย่ วบินที่ HX780 หรือ HX762** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครื่อง**
07.05น.
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกงหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้คณะ
ท่านออก“Exit B” (เวลาท้องถิ่นที่ฮอ่ งกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึง่
ตัง้ ยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์รทิ อรีส ์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล ้ว
จากนั้ นนาท่านเดินทางนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ หลิน โดยรถโค้ชของอุทยาน วัดโป่ หลิน
หรือ นิ ยมเรียกว่ าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่ อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200
แผ่ น หนั ก 250 ตัน และสู ง 34 เมตร องค์พ ระหัน พระพัก ตร์ไปยังเนิ น เขาเบื้ องล่าง
บริเวณทะเลจีนใต้ (หมายเหตุ: กรณีกระเช้าปิ ด จะเปลี่ยนเป็ นนั ่งรถแทน) จากนั้ นอิสระ
ให้ท่านได้สมั ผัสกับหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และ
ชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่สามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
เที่ยง
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
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คา่

วันที่สอง
เช้า

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าตาม
อัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT,
POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลาย
ยี่หอ้ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ทา่ นได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็ นสะพานที่ถือได้วา่ เป็ นสะพานรางคู่ที่
ยาวที่สุดในโลก นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ( หรือรถบัส ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็ น
เมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของจีนทาง
ตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย จากนัน้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคา
สินค้ามากกว่า 50% ทีค่ นไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิต้ ี ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้ แบ
รนด์เนมชื่อดัง อาทิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis
Vuitton Chole ฯลฯ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
ที่พกั  เซินเจิ้น FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

เมืองจาลองเมืองฮอลแลนด์+สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์+ชมสินค้าประจาบ้านของชาวจีน+
ชมโชว์น้ าพุเต้นระบา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซือ่ สัตย์ ความ
กตัญญูรูค้ ุณ ความจงรักภักดี ความกล ้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง
เด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ ง่ ขุนเขา มีสติปญั ญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพลา้ แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิด
ความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ อ่ื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนั ่ เองดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ
กราบไหว้ท่านเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
จากนัน้ นาคณะสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ทีต่ งั้ อนุสาวรียข์ องท่านเติ้งเสีย่ วผิง ทีท่ รงมีแนวคิดอยากจะสร้าง
เมืองเซินเจิ้นให้ทนั สมัย และเป็ นเมืองทีม่ เี ศรษฐกิจลา้ ยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และ
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกของท่านเติ้งเสีย่ วผิง
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กลางวัน

คา่

ที่พกั

จากนัน้ นาคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ทต่ี งั้ อนุสาวรียข์ องท่านเติ้งเสีย่ วผิง ทีท่ รงมีแนวคิดอยากจะสร้าง
เมืองเซินเจิ้นให้ทนั สมัย และเป็ นเมืองทีม่ เี ศรษฐกิจลา้ ยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และ
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกของท่านเติ้งเสีย่ วผิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนู พเิ ศษ!! เป๋ าฮื้อ+ไวน์แดง
ชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้นา้ ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ สมควรแก่เวลา ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
ชมวิธกี ารนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลก
แต่จริง) เพือ่ มาทาไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็ นทัง้ ของฝากและใช้เอง พาช้อปปิ้ ง ร้านหยก สมบัติ
ลา้ ค่าของชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สี
เขียว สีนา้ ตาล สีเหลืองและสีม่วง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านสู่ ชมโชว์นา้ พุเต้นระบา ทีอ่ ลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้น
ระบา นา้ พุอลังการงานสร้างทีไ่ ม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้าโชว์ปิด ไม่มกี ารจ่ายเงินคืนใดๆ
ทัง้ สิ้น)
 เซินเจิ้น FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เซินเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์ร่ี - วัดหวังต้าเซียน – ไหว้เจ้าแม่
กวนอิมฮ่องฮา - ช้อปปิ้ งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ ( หรือรถบัส ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง นาท่านเทีย่ วชม วัดแชกงหมิว
หรือ วัดกังหันนาโชควัดนี้ตงั้ อยู่ทต่ี าบลซ่าถิน่ ซึง่ ถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้าง
ขึ้นเมือ่ 400 กว่าปี ผ่านมาแล ้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้นชือ่ ลือชาในเรื่องความศักดิ์สทิ ธิ์ในด้านของโชคลาภ
ทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปัน้ เจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ประจาวัด ตานานเล่าว่าในช่วง
ปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัวประเทศ
่
และเหตุการณ์น้ ไี ด้ก่อเกิด
บุรุษชาตินกั รบทีช่ ่อื ว่าขุนพล แช้กง๊ ทีไ่ ด้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายทีเ่ กิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่าน
เองก็ได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบทีไ่ ด้ช่อื ว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่ หนก็จะได้รบั ชัยชนะ
เสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ช่อื ว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็ น
มงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับ
จาลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ชี ่อื ว่าตึกใบมีด ซึง่ เป็ นตึกที่ถอื เป็ นสัญลักษณ์
ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นทีม่ าของจี้กงั หันนาโชคทีม่ ชี ่อื เสียงของวงการการท่องเทีย่ ว
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ฮ่องกง ทีไ่ ม่วา่ ทัวร์ไหนทีม่ าฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพือ่ เสริมสร้างบารมี และศิริ
มงคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิ้น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ๋องกง (Hot Pot)
นาท่านเยีย่ มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอดของฝาก
แด่คนทางบ้านนาท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า
ร้อยปี ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจานวนมากทีม่ า
สักการะ หรือแม้กระทังควั
่ นธูปคละคลุงไปทั
้ วบริ
่ เวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ น
มนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่ จี ติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่
ตัง้ แต่เล็ก ทางานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารา่ เรียนวิชา
บนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนัน้ ไปศึกษารา่ เรียนวิชา ท่านขยันหมันเพี
่ ยรเรียน
จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมือ่ ท่านได้รา่ เรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเ่ จ็บไข้
ตลอดจนผูท้ เ่ี ดือดร้อนไปทัวทุ
่ กสารทิศ เมือ่ เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการ
แพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี ูกศิษย์มากมายทีเ่ คารพ
ท่านและรา่ เรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ และได้ตงั้ ศาลเอาไว้เพือ่
กราบสักการะ นาท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา Kun Im Temple เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมทีม่ ชี ่อื เสียงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกงขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตาช่วยคุม้ ครองและปกปักรักษา
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ยา่ นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทกุ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้อทีจ่ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีกทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ุณ
สามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ ง
ที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ 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.....(อิสระอาหารเย็น)
00.35 น.
บิน ลัด ฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน ที่ HX769 * บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง*
02.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัวภายใน
๋
(เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัวเนื
๋ ่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ตง้ั แต่ 10 ท่านขึ้นไป )

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
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1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ กรณี ท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านจะต้องเดินทางไปสนามบินพร้อมชาระค่าโดยสารเอง
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และต้องมีผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
1 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
06 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61

3 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61
5 ส.ค. 61
12 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61
2 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.12,888.9,888.12,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.9,888.-

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.-

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ )
กาหนดให้ มกี ารประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ รู้ จัก ในนามของร้ านรัฐบาล (หยก, บัว
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หิมะ, ผ้ าไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ รี่) ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าท่ านไม่ เดินทางตามรายการ ทาให้ ต้องมี
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ (กรณีไม่ ลงร้ านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ ร้ านละ 300 หยวน / ท่ าน)
อัตราค่าบริการรวม
 ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 ภาษีนา้ มันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนา้ หนักกระเปา าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ ป๊ 144 ชม. (1,500 บาท = ชาระรวมกับค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอยส์) กรณี ประเทศจีนยกเลิก
วีซ่ากรุ ป๊ 144 ชม. ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระค่าทัวร์เต็มจานวนทัง้ หมด ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (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 วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
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- บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวน
ที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับล ูกค้ำชำวไทยเท่ำนัน้ ที่เดินทำงไปกลับพร้อมกรป๊ ุ
**ถ้าลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**
สำหรับท่ำนที่รบั ประทำนอำหำรพิเศษ อำหำรเจ หรือไม่ทำนหมู ไม่ทำนไก่
หรือสัตว์ปีก ไม่ทำนเนื้อสัตว์ และมีควำมจำเป็นให้ทำงบริษทั ฯ จัดเตรียม
อำหำรไว้ให้ท่ำนเป็นพิเศษนอกเหนือจำก
กรป๊ ุ เดินทำงรับประทำนที่ระบ ุไว้ในรำยกำรแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมตำมจริงหน้ำงำน
โปรแกรมทัวร์น้ ีไม่เหมำะสำหรับล ูกค้ำที่ใช้วิลแชร์!!!
หมายเหตุ
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 300 หยวนจีน
- ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 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
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์แล้ว ถ้าท่านงดใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์อนั พึงจะได้ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั ดาเนินนโยบายเงือ่ นไขการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงือ่ นต่างๆของทางต่างประเทศ
จึงต้องขอแจ้งให้ท่านผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า และทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองทัวร์ และต้องขออภัยในความ
ไม่สะดวกมา ณ ทีน่ ้ ีดว้ ย (ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ งแปลงวันเดินและผูเ้ ดินทาง
ได้ในทุกกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทาง
เพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหาก
อายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ าง
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ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทัง้ หมด

-

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติ ก ฮอลิ เดย์ จากนัน้ เจ้าหน้ าที่จะติ ดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิ น โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงิ นผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บาง
กะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิ ทขวัญ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริ ษทั เอ็กซ์ซอติ ก ฮอลิ เดย์
จากัด

นางสาวพรหมพร สนิ ทขวัญ
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ประเภท หมายเลขบัญชี
ออม 732-2-31864-9
ทรัพย์
ออม 160-251742-5
ทรัพย์
ออม 913-7-03178-8
ทรัพย์
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