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นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน 

+สวนสาธารณะโลตสัฮิลล+์ชมสินคา้ประจ าบา้นของชาวจีน+ชมโชวน์ ้ าพุเตน้ระบ า+หลอหวู่แหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น - ชมโชวน์ ้ าพ ุ3 มิติประกอบเพลงแสงสเีสียงที่งดงามตระการตา - 

หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว –ขอพรสุขภาพวดัหวงัตา้เซียน + ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิ

ถนนนาธาน… 

พเิศษเมนู..เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง+สกุี้  HOT POT สไตลฮ์อ่งกง 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – นัง่กระเชา้นองปิง - CITYGATE OUTLET MALL - เซินเจิ้น 

                มาบญุครองเซินเจิ้น หรอืหลอวู่ ซิตี้ 

** หากทา่นท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ)กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

00.01 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร ์K ประตู 5-6 สายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยเทีย่วบนิที ่HX780 หรอื HX762** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง** 

07.05น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกงหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะ

ท่านออก“Exit B” (เวลาทอ้งถิ่นที่ฮอ่งกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่

ต ัง้ยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรสี ์ เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อกี 235 เกาะ หลงัจากผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 จากน้ันน าท่านเดินทางนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่หลิน โดยรถโคช้ของอุทยาน  วัดโป่หลิน 

หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 

แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบ้ืองล่าง

บริเวณทะเลจีนใต ้ (หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้ปิด จะเปลี่ยนเป็นนัง่รถแทน) จากน้ันอิสระ

ใหท่้านไดส้มัผสักบัหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และ

ชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถ

ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 

เที่ยง  อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
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จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อธัยาศยั พบกบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลาย

ย่ีหอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ ได้

เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหมา่ซึ่งเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ี

ยาวท่ีสุดในโลก น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง เป็น

เมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกิจการคา้ทีส่  าคญัของจนีทาง

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอกีดว้ย จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการต่อราคา

สนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซินเจิ้น หรอืหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกบัสนิคา้กอ๊ปป้ีแบ

รนดเ์นมชื่อดงั อาท ิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis 

Vuitton Chole ฯลฯ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

  หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ที่พกั  เซินเจิ้น FX HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง          เมืองจ าลองเมืองฮอลแลนด+์สวนสาธารณะโลตสัฮลิล+์ชมสนิคา้ประจ าบา้นของชาวจนี+ 

                    ชมโชวน์ ้ าพเุตน้ระบ า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย ์ ความ

กตญัญูรูคุ้ณ ความจงรกัภกัด ี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็

เดด็เดีย่วองอาจไมค่ร ัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจม ัน่คงด ัง่ขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไม่เคย

ประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านช่วยอดุช่องวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล  า้แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิ

ความสมบูรณด์ว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ ัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และ

กราบไหวท้่านเพือ่ความเป็นสริิมงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 

จากนัน้น าคณะสู่ สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์ ทีต่ ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติ้งเสีย่วผงิ ทีท่รงมแีนวคิดอยากจะสรา้ง

เมอืงเซนิเจิ้นใหท้นัสมยั และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกิจล  า้ยุค ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบาย และ

ถ่ายภาพทีร่ะลกึของท่านเติ้งเสีย่วผงิ 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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จากนัน้น าคณะสู่สวนสาธารณะโลตสัฮลิลท์ีต่ ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติ้งเสีย่วผงิ ทีท่รงมแีนวคิดอยากจะสรา้ง

เมอืงเซนิเจิ้นใหท้นัสมยั และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกิจล  า้ยุค ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบาย และ

ถ่ายภาพทีร่ะลกึของท่านเติ้งเสีย่วผงิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 

ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ า้รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง

ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ สมควรแก่เวลา รา้นผา้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ีท่  าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสื้อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ 

ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ท ัง้ใชเ้ครื่องจกัร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด ( แปลก

แต่จรงิ) เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซื้อเป็นท ัง้ของฝากและใชเ้อง พาชอ้ปป้ิง รา้นหยก สมบตัิ

ล  า้ค่าของชาวจนี ใครไดค้รอบครองจะมสีุขภาพแขง็แรงและโชคด ี โดยหยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีือ สขีาว สี

เขยีว สนี า้ตาล สเีหลอืงและสมี่วง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านสู่ ชมโชวน์ า้พเุตน้ระบ า ทีอ่ลงัการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิ เหนิหาวสู่สวรรค ์ เตน้

ระบ า น า้พอุลงัการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเหน็มาก่อน กบัโปรแกรมใหม ่ (ถา้โชวปิ์ด ไมม่กีารจ่ายเงนิคืนใดๆ

ท ัง้สิ้น) 

ที่พกั   เซินเจิ้น FX HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม  เซินเจิ้น – ฮอ่งกง - วดัแชกงหมิว - โรงงานจวิเวอรร์ี่ - วดัหวงัตา้เซียน – ไหวเ้จา้แม่

กวนอมิฮอ่งฮ า - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮอ่งกงโดยรถไฟ ( หรอืรถบสั ) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง น าท่านเทีย่วชม วดัแชกงหมิว 

หรอื วดักงัหนัน าโชควดันี้ต ัง้อยู่ทีต่  าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้ง

ขึ้นเมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ้นชือ่ลอืชาในเรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ในดา้นของโชคลาภ

ทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรูีปปัน้เจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธป์ระจ าวดั ต านานเลา่วา่ในช่วง

ปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกิดกลยุีคมกีารก่อจลาจลแขง็เมืองขึ้นท ัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก่้อเกดิ

บรุุษชาตนิกัรบทีช่ื่อวา่ขนุพล แชก้ง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กิดขึ้นแทบทกุสารทศิ และท่าน

เองก็ไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้บัชยัชนะ

เสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืวา่มคีวามเป็น

มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบั

จ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อวา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึที่ถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่ว
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ฮ่องกง ทีไ่ม่วา่ทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซื้อสนิคา้มงคลชิ้นนี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี และศิริ

มงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ++หมอ้ไฟ หรอื ฮอ็ตพอ็ทฮอ๋งกง (Hot Pot) 

น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี่ ทีข่ ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดของฝาก

แด่คนทางบา้นน าท่านสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่

รอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่า

สกัการะ หรอืแมก้ระท ัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปท ัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หวอ่งชอ้เผ่ง" เป็น

มนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่

ต ัง้แต่เลก็ ท างานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศึกษาร า่เรยีนวชิา

บนภเูขาไกล ท่านหวอ่งชอ้เผง่กอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศึกษาร า่เรยีนวชิา ท่านขยนัหม ัน่เพยีรเรยีน

จนบรรล ุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ า่เรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า

อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่บ  าเพญ็ประโยชน ์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้

ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท ัว่ทกุสารทศิ เมือ่เกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการ

แพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพือ่ต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายุขยัทองท่าน ไดม้ลูีกศิษยม์ากมายทีเ่คารพ

ท่านและร า่เรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องใหท้่านเป็นเทพหวอ่งไท่ซนิ และไดต้ ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่

กราบสกัการะ น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอมิฮอ่งฮ า Kun Im Temple เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีม่ชีื่อเสยีงแห่ง

หนึ่งในฮ่องกงขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองและปกปกัรกัษา 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลง่ ชอ้ปป้ิงที่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

จากท ัว่ทกุมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จใุจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื

งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ช ัน้เลศิของฮ่องกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้ เป็นแหลง่

รวมหอ้งเสื้อทีจ่  าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากท ัว่ทกุมมุโลกอกีท ัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณ

สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง

ที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ

ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่

Toy’s Us ..กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ.....(อสิระอาหารเยน็) 

00.35 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ HX769 * บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง* 

02.35 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

  ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร 

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  10 ท่านข้ึนไป ) 

 

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

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  

หมายเหต ุกรณีท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านจะตอ้งเดินทางไปสนามบนิพรอ้มช าระค่าโดยสารเอง 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

หรอืทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

1 มิ.ย. 61 3 มิ.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

8 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

15 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

22 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

25 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

29 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

06 ก.ค. 61 8 ก.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

13 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

20 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

27 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 12,888.- 4,500.- 

3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

10 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 12,888.- 4,500.- 

17 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

24 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 9,888.- 4,500.- 

31 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

7 ก.ย. 61 9 ก.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

14 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

21 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

28 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 9,888.- 4,500.- 

 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้) 

ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บัว
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หิมะ, ผ้าไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จึง
เรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าให้ต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่ (กรณไีม่ลงร้านรัฐบาล ตามโปรแกรมเพิม่ร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

 ค่าระวางน า้หนกักระเปาาไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การ

ถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ 144 ชม. (1,500 บาท = ช าระรวมกบัค่าทวัร ์เรียกเกบ็ในอินวอยส)์  กรณีประเทศจีนยกเลกิ 

วีซ่ากรุป๊ 144 ชม.  ลูกคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย โดยมค่ีาใชจ่้ายเพิ่ มท่านละ 1,800 บาท 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทัง้หมด ภายใน 3 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื ผ่านต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight เม่ือท่านยกเลกิการเดินทางจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทาง

บรษิทัฯสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิท ัง้หมด 
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- บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ที่บรษิทัฯก าหนดไว ้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั 

บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป

ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรบัลกูคำ้ชำวไทยเท่ำนัน้ท่ีเดินทำงไปกลบัพรอ้มกร ุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาติช าระเพิ่มทา่นละ 5,000 บาท** 

ส ำหรบัท่ำนท่ีรบัประทำนอำหำรพิเศษ อำหำรเจ หรอืไมท่ำนหม ูไมท่ำนไก่

หรอืสตัวปี์ก ไมท่ำนเน้ือสตัว ์และมีควำมจ ำเป็นใหท้ำงบรษิทัฯ จดัเตรยีม

อำหำรไวใ้หท่้ำนเป็นพิเศษนอกเหนือจำก 

กร ุป๊เดินทำงรบัประทำนท่ีระบไุวใ้นรำยกำรแลว้ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมตำมจรงิหนำ้งำน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไมเ่หมำะส ำหรบัลกูคำ้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

 
หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 300 หยวนจนี 
- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่

ระบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

- เน่ืองจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาต ัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมช ัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ได ้
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  
เปลีย่น  หรอืขอคืนเงนิได ้ในทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และต่างประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ์ิอนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้น้ีบรษิทัด าเนินนโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทางต่างประเทศ 
จงึตอ้งขอแจง้ใหท่้านผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์และตอ้งขออภยัในความ
ไม่สะดวกมา ณ ทีน้ี่ดว้ย (ราคาโปรโมช ัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทาง
ไดใ้นทกุกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

- บรษิทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหาก
อายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้  )  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
กอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิาง
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ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิ

จากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อติก ฮอลิเดย ์จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนัดวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บาง

กะปิ 
นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออม

ทรพัย ์
732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออม
ทรพัย ์

160-251742-5 

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ บริษทั เอก็ซซ์อติก ฮอลิเดย ์
จ ากดั 

ออม
ทรพัย ์

913-7-03178-8 
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