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TBHK05 นางฟ้า ฮ่องกง เซินเจิน้ 4 วนั 2 คนื 4,888.- 

เอาใจขาช้อปป้ิง จัดไปเลย ตงเหมนิ หลอหวู่ นาธาน 
ไหว้พระขอพร พ่อแชกง ขอความโชคดี - หวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแขง็แรง– แม่กวนอมิฮองฮ า ขอยมิเงิน 

  สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND 
ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN 

พเิศษ!!เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

วนัแรก                กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   - ช้อปป้ิงหลอหวู่ – อสิระจุใจตลาดตงเหมิน                                                                      

00.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน อ่องกง แอร์ไลน์ โดยมี
ทีมงาน “TO BE GROUP” คอย อ านวย ความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ โปรดสังเกตป้าย “TO BE 
GROUP” 
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 ดูไฟลบิ์นวนัเดินทางไดจ้าก ตารางวนัท่ีดา้นล่าง  
03.35 น. บินออกเดินทาง โดยสายการบิน โดยเท่ียวบิน HX 780 
08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  
หรือ 
04.15 น. บินออกเดินทาง โดยสายการบิน โดยเท่ียวบิน HX 780 
08.20 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)  

ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ 
ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ 

 น าท่านออกเดินทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถไฟ 
    จากนั้นน าท่านเดินทาง ตะลุยเมือง เมืองเซินเจ้ิน เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน  
   ซ่ึงเป็น เมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่  
         แห่งน้ีอยา่งมาก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เทีย่ง บริการอาหาร ข้าวเหนียวหมู 
 น าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี หล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจ้ิน) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้นานา

ชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ 

14.00 น.             น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่า 
    ทมีงานนางฟ้าพาท่านตะลุยตลาดตงเหมิน โดยรถบัส หรือ รถไฟ (ไม่รวมในค่าทวัร์) หรือ สามารถช้อปป้ิงบริเวณ 

โรงแรม ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายภายในประเทศ ท่ีน่ีนบัวา่เป็นสถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาชอ้ปป้ิงเป็นอนัดบัสองรองจากหา้ง Lowu ค่ะ และซ่ึงเป็นทั้งถนนและตลาดช่ือดงัของเซินเจ้ิน 
จะมีสินคา้หลากหลายมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชม และเลือกซ้ือไม่วา่จะเป็น กระเป๋าหลุยห์ต๊ิงตอ๊ง ไอแพดจีน 
ไอโฟนจีน รวมถึงสินคา้เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั อุปกรณ์ไอที ร้านอาหารฟาสตฟ์ูด และแบรนด์ต่างๆมากมายค่ะ 

    
ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
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วนัทีส่อง         เซินเจิน้ - ร้านหยก – ยาบัวหิมะ –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์                  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม หยกจีน ของล ้ าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ 
ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย 
ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกดว้ยให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค 
อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบวัหิมะ ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง สมควรแก่เวลาน าท่าน
แวะ ชมและซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไผ ่รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของไผเ่มืองจีน และเลือกชมผลิตภณัฑ์จากไผใ่น
รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ชุดกระชบัสัดส่วน ชุดลดน ้าหนกั ผา้เช็ดตวั ถ่านดูดซบัสารพิษ ยาสีฟัน เป็นตน้  

เทีย่ง  รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย    น าท่านชมสวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและ   
                           ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแทท่ี้นิยมออกแบบหลงัคา 
                          หนา้จัว่ใหล้วดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมใน 
                          ขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟใหน้ัง่ชิลกนั โดยแต่ละ 
                         ร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหมี้บรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ 
                         ลอ้มรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่ สวนหย่อม น ้ าพุ ลานอเนกประสงค์ส าหรับจดัการ

แสดงหรือดนตรี หอ้งแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก 
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ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN (ปิดทุกวนัจนัทร์)โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของเซินเจ้ิน 
ฉากหลงัเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกวา่ Anceveller) ซ่ึงในปี 1960 เรือยอชทสุ์ดหรูท่ีเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศส 
ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนไดซ้ื้อต่อและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Minghua ทอดสมอท่ี She Kou เมืองเซิน
เจ้ินอยา่งถาวร การแสดงท่ีมีความต่ืนเตน้อลงัการกบัแสง สี และไฟ ใหท้่านไดใ้กลชิ้ดกบัโชวเ์พียงใกลแ้ค่เอ้ือม 

                      
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม            เซินเจิน้ – ฮ่องกง – แม่กวนอมิฮองฮ า – วดัแชกงหมิว – TSL – วดัหวงัต้าเซียน -  ช้อปป้ิง - สนามบิน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม   
                    เดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยรถไฟ 
 น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung 
Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาด
เล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอพรกนั
แน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมากท่ีพิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยงัมีพิธีขอ
ซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปี
ใหม ่ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็
ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเขม็นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายใน
ซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีก
ก็ค่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถว
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ยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณ์
เซ่นไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดัไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้ห้เน่ืองจากไม่ไดอ้ยู่
ในหน้าเทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ 
แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้   
น าท่านสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบั
ไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 
มุ่งหวงัค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้  
น าท่านชมร้าน จิวเวลร่ี TSL ชมกงัหนัน าโชค  

             
เทีย่ง  รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบ

เงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอยา่งพิถีพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ัง
แผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลาย
องคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้า
องค์นีแ้ต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูป
ป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้
องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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มาแล้ว เทศกาล SALE ยกเกาะ ชอ้ปป้ิง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) 尖沙咀 
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริม
อ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไป
จนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอด็เวร์ิด นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ัง
ของถนน จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้
ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว การเร่ิมเดินช็อปป้ิง 
มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผา่นสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึง
บริเวณหมงก๊กน้ี มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็น
ของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, 
ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่
และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขา
วงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท่ี์มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงหา้งขาย
ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN 
HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัทีส่ี่                 กรุงเทพฯ         

00.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี HX 769 
02.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
หรือ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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02.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี HX 767 
04.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
*** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ *** 
หมายเหตุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, หยก, ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิววเอร์ร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุ
ในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง มาเก๊า จูไห่ และ TO BE GROUP ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ใหล้งร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กท่ีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปีจ าเป็นตอ้งช าระเงินเพิ่มท่านละ 2,000.- บาท 

3. ราคาทวัร์รวมค่าด าเนินการท าเอกสารเขา้จีน(จูไห่-เซินเจ้ิน) 1,500 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่คืนเงิน
ค่าด าเนินการท าเอกสารเขา้จีนทุกกรณี และท่านจะตอ้งช าระเพิ่มเพื่อท าวซ่ีาเด่ียวจากประเทศไทย 1800 บาท หรือหากมีความ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเพิ่มค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งท าการช าระเพิ่มทุกกรณี พร้อมส่งเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กต ่ากว่า 18 ปี 
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
ไฟล์บิน วนัทีเ่ดินทาง 

780-769 20-23 สิงหาคม 2560 4,888.- 6,888.- 4,500 
780-769 21-24 สิงหาคม 2560 4,888.- 6,888.- 4,500 
762-769 30-2 กนัยายน 2560 4,888.- 6,888.- 4,500 
762-767 7-10 กนัยายน 2560 4,888.- 6,888.- 4,500 
762-767 14-17 กนัยายน 2560 4,888.- 6,888.- 4,500 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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**** ราคาโปรโมชัน่ 4,888.- ท่ีนัง่มีจ  ากดั พาสพร้อม เงินพร้อม จองก่อนไดท่ี้ก่อน ช าระเงินตามระยะเวลานะคะ**** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน (HX) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือหอ้งละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่
สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได ้ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3
ท่าน/ หรือมีค่าใชจ่้ายเรียกเก็บเพิ่มค่าหอ้งพกัเด่ียว ส าหรับท่านท่ีเดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได ้
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ี
มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่// คนขบัรถ// ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ ช าระตอนเชค็อนิและแจกเอกสารในวนัเดนิทาง (หวัหน้าทวัรไ์ทย
ขึน้อยุท๋ีค่วามพงึพอใจในการบรกิารของทมีงานทีด่แูลคณะ) 
5. ค่าวีซ่ากรุป๊เข้าประเทศจีน ใช้หน้าพาสปอรต์เท่านัน้ ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร)์ 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
ไม่สามารถยกเลิกไดทุ้กรณี 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่   นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

