ฮ่องกง : ซิตีทวั ร์ฮ่องกง , วิคตอเรีย วิวพ้อยต์
หาดรีพลั ส์เบย์ – กังหันนําโชค – วัดแชกง
ช้อปปิ งย่านดัง จิมซาจุย่ !!!
จูไห่ : ชม หวีหนี สาวงามกลางทะเล - ถนนคู่รกั – ช้อปปิ งตลาดใต้ดิน (ก๊กเป๋ย) ”
พิเศษ ... โชว์อลังการหยวนหมิงหยวน !!!
เดินทางอย่างมีระดับ ... โดยสายการบินคาเธ่ ย ์ แปซิฟิค (CX)

กําหนดการเดินทาง :  วันที 5 – 7 ธันวาคม 2557 
วันแรก
(-/-/D)
06.00 น.

08.25 น.
12.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮองกง – จูไห – ชอปปงตลาดใตดิน (กกเปย)
 พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 (ประตูทางเขาที่ 6) บริเวณเคานเตอร M เคานเตอรสายการบิน (CATHAY PACIFIC)
คาเธย แปซิฟค (CX) สายการบินคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระใหกับ
ทาน
ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 700
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกง ซึ่งอดีตเคยเปนสวนหนึ่งในเครือจักรภพ และไดสงกลับคืนสูประเทศ
จีนเมื่อป ค.ศ. 1997 ปจจุบันไดกลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไมใหญโตนัก แตมีความหลากหลาย มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่
นาสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไวซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงไดรับการขนานนามวา เปนเสนหแหงตะวันออก หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองแลว นําคณะทานเดินทางโดยรถโคชเขาสูเมืองฮองกง โดยขาม สะพานชิงหมา สะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2
กิโลเมตรเชื่อมตอระหวางสนามบินกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเปนทางใหรถยนตวิ่ง สวนชั้นลางเปนเสนทางของ เอ็มทีอาร(MTR) กับ แอรพอรต
เอ็กเพรส เทรนส(Airport Express Trains)สะพานชิงหมานี้ไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักทั่วโลก
 นําทานสูทาเรือ เดินทางโดย เรือเฟอรรี่ สู เมืองจูไห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 – 1.30 ชม.)

ค่ํา

วันที่สอง
08.00 น.

12.00 น.

ค่ํา

*** ( การเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ทุกทานตองดูแลกระเปาสัมภาระของแตละทานเองในการลากกระเปาขึ้น – ลงเรือ ควรเตรียมกระเปาขนาด
พอเหมาะที่ทานสามารถดูแลไดไมควรใหญเกินไป เนื่องจากทานตองผานดานตรวจคนเขา – ออกเมืองหลายครั้ง ) ***
เดินทางถึงเมืองจูไห ผานการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
 จากนั้นใหทุกทานไดอิสระชอปปงที่ ตลาดใตดิน (กกเปย) ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติดแอร มีสินคาใหทานเลือกมากมาย เชน
สินคากอปปแบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ ที่นี่มีใหทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเปนที่นิยมมาก
ของชาวมาเกาและฮองกง เนื่องจากสินคาที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
 นําทานเขาสูที่พักทีจ่ ูไห TIBET HOTEL หรือระดับเทียบเทา (www.tibethotel.com)

ซิตี้ทัวรเมืองจูไห ( ชมถนนคูรัก - จูไหฟชเชอรเกิรล – รานยาบัวหิมะ - วัดไปหลิน - แวะชมผลิตภัณฑผาไหม - ชมรานหยก –
สวนหยวนหมิงหยวน ) - ชมโชว หยวนหมิงหยวน
( BF / L / D )
 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
 จากนั้นนําทุกทานนั่งรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหได
ตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนเหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือ มานั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรักปจจุบันเปนที่นิยมของ
บรรดาคูรัก
 จากนั้นนําทุกทานแวะถายรูปกับสัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู “จูไหฟชเชอร
เกิรล” หรือที่มีชื่อเรียกวา “ หวีหนี” เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล
 นําทานแวะชม นําทานมารูจักสมุนไพรจีน หรือที่รูจักในนาม “บัวหิมะ” ซึ่งถือเปนยาประจําบานของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก
น้ํารอนลวก, แผลไฟไหม , แกริดสีดวง ฯลฯ และใหทานชมผลิตภัณฑ หยก และ ผาไหม ขึ้นชื่อ ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากไดตามอัธยาศัย
*** รัฐบาลจีน ขอความรวมมือใหทุกทานแชเทา + นวด ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 45 นาที หากทานใดไมประสงคใหความรวมมือ
อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม ***
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
 จากนั้นนําทานชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว หรือ “วัดไปเหลียนตง” เปนวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศนสวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึ้น
ไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไหใหความนับถือ ใหทานกราบนมัสการ ไดแก เจาพอกวนอู, เจาแม กวนอิม,
และเทพเจาไฉซินเอี๊ยะ (เทพแหงโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองขางทางจะมีตนสนปลูกไวตลอดสองขางทาง
บรรยากาศรมรื่น เมื่อทานไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแลว บริเวณดานนอกก็จะมีระฆังไวใหคนที่
ไปขอพรตี เพื่อใหพรที่ขอสมดั่งทีป่ รารถนา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
 นําทานสู สวนหยวนหมิงหยวน เปนสวนที่จําลองมาจากสวนหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปกกิ่ง ซึ่งในอดีตเคยเปนสวนสาธารณะที่ถูกยกยอง
ใหเปนสวนสาธารณะที่กวางใหญที่สุดใน ประเทศจีน สรางขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศชิง เปนที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮามาก นางมักจะชอบมา
พักผอนที่นี่เสมอ วากันวาที่นี่เปนแหลงที่รวมของสถานที่สําคัญกวา 100 แหง ของล้ําคากวา 1,000 ชิ้น และพันธไมที่สวยงามและหายากกวา
10,000 ชนิด อีกทั้งยังมีทะเลสาบหูไห อันกวางใหญ ซึ่งมีพื้นที่ 80,000 กวาตร.กม ผูที่เขามาที่สวนสาธาณะแหงนี้จะเหมือนไดเขามาอยูในราชวงศชิง
เลยที เดียว แตในปจจุบันนี้สวนสาธารณะที่กรุงปกกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพักของ สิ่งตางๆไวใหดูเทานั้น เพราะในอดีตเคยมีอยูชวงหนึ่งที่ชาว
ยุโรปไดบุกรุกเขามาที่กรุงปกกิ่งและไดเผาทําลายสวนแหงนี้จนหมด ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแหงนี้ไวเชนเดิมไมบูรณะขึ้นใหม เพื่อใหเปนอนุสรณ
ทางประวัติศาสตร ใหลูกหลานไดรับรูถึงเรื่องราวความเปนมา ความสําคัญ และความยิ่งใหญของสวนแหงนี้

 จากนั้นนําทาน ชม NIGHT SHOW สมัยราชวงศชิง อันตระการตา ประกอบดวยแสง,สี,เสียง และนักแสดงกวา 100 ชีวิต ประกอบดวยการ
แสดง ชุดตางๆ อาทิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน , พระราชพิธีปราบดาภิเษก , การฟอนรําและการละเลนตางๆ ในสมัยราชวงศชิงปกครอง
ประเทศจีน จัดแสดงโดยใชเวทีกลางแจง

วันที่สาม
08.00 น.

กลางวัน

22.00 น.
23.55 น.

 นําทานเขาสูที่พักทีจ่ ูไห TIBET HOTEL หรือระดับเทียบเทา
จูไห – ฮองกง - ซิตี้ทัวรฮองกง (วิคตอเรีย วิวพอยต – รีพัลเบย – จิวเวลรี่ – วัดแชกง) – อิสระชอปปง – กรุงเทพฯ
( BF / L / - )
 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
 จากนั้นนําทานสูทาเรือ เดินทางโดย เรือเฟอรรี่ กลับสู ฮองกง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 – 1.30 ชม.)
*** ( การเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ทุกทานตองดูแลกระเปาสัมภาระของแตละทานเองในการลากกระเปาขึ้น – ลงเรือ ควรเตรียมกระเปาขนาด
พอเหมาะที่ทานสามารถดูแลไดไมควรใหญเกินไป เนื่องจากทานตองผานดานตรวจคนเขา – ออกเมืองหลายครั้ง ) ***
เดินทางถึงฮองกง ผานการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางตอโดยรถโคช
 จากนั้นนําทานเดินทางสู จุดชมวิว วิคตอเรีย วิวพอยต ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามพรอมชมอาคาร
ระฟาที่มีอยูทั่วไปบริเวณทั้งสองฝงฮองกงและเกาลูน
 จากนั้นนําทานสู อาวรีพัลสเบย ซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอนในบรรยากาศแบบปกนิคชาย
ทะเลและที่นาสนใจคือดานหนึ่งของอาวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจาตางๆ กอสรางประดิษฐานไวมากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชา
เพื่อความสุข เจาสมุทรเทพเจาแหงโชคการงาน พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใชมีเทพแหงวาสนา เทพแหง
ดวงชะตา รวมทั้งกามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายดวยดายแดง ขามสะพานตออายุ ซึ่งมีความเชื่อวาเมื่อเดินขามแลวก็จะอายุ
ยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปและอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจอิสระทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 จากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท ฮองกง จิวเวอรี่ กรุป จํากัด ไดเกิด
แรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเปน จี้ ลอมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ถือเปน เครื่องราง ตามหลักฮวง
จุย ซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก "แซกงเมี๋ยว" กังหัน ใหญ 4 ใบพัด ที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธา
 นําทานสู วัดแชกง ซึ่งเปนวัดที่ดังมาก และมีตํานานความเชื่อมายาวนานวา คนที่มีเคราะห เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว จะทํา
ใหชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วรายตางๆ ออกไปได ในวันขึ้นปใหมของจีน หรือผูที่เกิดปชงถาไดไปสักการะจะแคลว
คลาดในเรื่องที่ไมดีทุกเรื่อง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
 ใหทานอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนานกับ การชอปปงยานถนนนาธานและยานจิมซาจุย กับสินคาแบรนด
เนมชื่อดัง Louise, Prada, Armarni, Burberry ฯลฯ และหางสรรสินคา Harbour City ที่ใหญที่สุด
หรื อ ช อ ปป ง DUTY
FREE ร า นค า ปลอดภาษี กั บ สิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก อาทิ
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,BALLY,G2000 เปนตน
หมายเหตุ : อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดใชชวงเวลาใหเต็มที่กับฮองกง
สมควรแกเวลานําทานสู สนามบิน
 อําลาฮองกง โดยสายการบิน (CATHAY PACIFIC) คาเธย แปซิฟค (CX) เที่ยวบินที่ CX 709
เดินทางถึง สนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ ... ไปแสนนาน


อัตราค่าบริการทัวร์ฮ่องกง – จูไห่ 5-7 ธันวาคม 2557
กําหนดวันเดินทาง

ราคาเด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี

ราคาผูใ้ หญ่ พัก 2
ท่าน (ท่านละ)

5 – 7 ธันวาคม 57

19,900 บาท

1 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
19,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
18,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
เด็กไม่มีเตียง
17,900 บาท

พักเดียวเพิม
(ท่านละ)
3,900 บาท

อ ัตราค่าบริการรวมถึง
ั ศนาจร ไปกลับ กรุงเทพฯ - ฮอ
่ งกง – กรุงเทพฯ ตามทีระบุในรายการ
1. ค่าตัวเครืองบินชนทั
ั ภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สายการบิน คาเธ่ย ์ แปซฟ
ิ ิ ค (CATHAY PACIFIC) :: CX
( นํ าหนักสม
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีกําหนดไว ้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห ้องละ 2 - 3 ท่าน) จํานวน 2 คืน
4. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามทีระบุในรายการ
6. ค่าประกันวินาศภัยเครืองบิน ตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการไม่รวมถึง
ื เดินทาง และเอกสารต่างด ้าวต่าง ๆ
1. ค่าหนังสอ
2. ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ทีจ่าย 3% และหักภาษี ณ ทีจ่าย 1%
่ เครืองดืม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซก
ั รีด ฯลฯ
3. ค่าใชจ่้ ายอืน ๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ 60 เหรียญ เป็ นเงินไทยประมาณ 250 บาท/คน
้ การรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ
5. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใชบริ
ิ ธิไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสน
ิ
ถือว่าท่าน สละสท
6. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือเข ้าประเทศที
ิ ธิทีจะไม่คน
ิ
ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทังสน
เอกสารในการเดินทาง
ื เดินทางทีมีอายุการใชงาน
้
1. หนั งสอ
เหลืออยูไ
่ ม่ตํากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราตรวจ
คนเข ้าเมือง
หมายเหตุ
 คณะ15 ท่านขึนไปออกเดินทาง ( มีหัวหน ้าทัวร์ )
คณะ10 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ )



