 เซินเจิ้น : ช้อปป้ ิ งหลอหวู่เซ็นเตอร์

หมูบ่ า้ นวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ส ุดอลังการ !!!
 ฮ่องกง : ซิต้ ีทวั ร์
กระเช้านองปิ ง 360 องศา – พระใหญ่โป่หลิน
วิคตอเรียวิวพ้อยต์ – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชก ุง – ช้อปป้ ิ ง “จิมซาจุ่ย”
กำหนดกำรเดินทำง : 5 – 7 ธ ันวำคม 2557
วันแรก
06.30 น.
08.25 น.
12.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิ ง – พระใหญ่ลนั เตา – เซินเจิ้ น
(-/-/D)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 บริเวณเคาน์เตอร์ M สาย
การบิน CATHAY PACIFIC
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX700
เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่ องกง ซึ่งอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่ งในเครือจักรภพและได้
ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้ นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่
มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัยและวิถีชีวิตที่มีสีสนั จึง
ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “เสน่ หแ์ ห่งตะวันออก” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนาท่านเดินทางสู่เกาะ
ลันเตา สถานี Tung Chung เพื่อขึ้ น กระเช้าลอยฟ้านองปิ ง360 (Ngong Ping 360) เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนี ยภาพ
อันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการ พระใหญ่ได้ที่วดั โป่ หลิน

คา่

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่สาม
เช้า

จากนั้นอิสระให้ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร การแสดงกลางแจ้งมากมาย ที่
สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมและถ่ายภาพได้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้ น โดยรถโค้ชปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 1)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.centuryplazahotelshenzhen.com/

เซินเจิ้ น – ร้านสมุนไพร – ร้านหยก – ร้านชา – ช้อปปิ้ งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - หมู่บา้ นวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 2)
นาท่านชม เมืองเซิ นเจิ้ น ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจ
การค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณหรือที่เราเรียกว่า “บัวหิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียง
ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่ าเท้า พร้อมฟั งการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพร จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ศูนย์จาหน่ าย
สินค้าพื้ นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ้ น ชมเรือที่แกะสลักจากหยก แล้วนาท่านชิมใบชา “หยางกุย้ เฟย” อันขึ้ น
ชื่อของเซินเจิ้ นพร้อมเลือกซื้ อไปดื่มบารุงสุขภาพ
เนื่ องด้วยนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวของเมื องจีนทุกเมื อง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้ นเมื องให้นักท่องเที่ยวได้รูจ้ กั ในนามรัฐบาล ดังนั้นจึงมี การบรรจุอยู่ในโปรแกรมนี้ ด้วย จึงเรียนให้
นักท่องเที่ยวทราบว่าขอความร่วมมือให้ทา่ นแวะชมร้านละ 45 นาทีโดยประมาณ และไม่มีการบังคับซื้ อของแต่
อย่างใด ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเอง หากท่านไม่ประสงค์แวะชม อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
เพิ่ม (เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ที่แหล่งช้อปปิ้ งที่ Lowu Center สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน เจิ้ น ซึ่ง
คนไทยรูจ้ ัก ในนามมาบุ ญ ครองเมื องไทยมีสิ นค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่ น กระเป๋ า
รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง
นาท่ า นชม หมู่ บา้ นวัฒ นธรรม Cultural Village เป็ นศูนย์แสดงชี วิต ความเป็ นอยู่ และ
วัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่
จี น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ภายในหมู่ บ ้า นวัฒ นธรรม พร้อ มทั้ ง ชมโชว์
ศิ ล ปวัฒนธรรมจี น อัน ตระการตา แสดงกลางแจ้งให้ช มอาทิ
แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสูผ้ าดโผนบนหลังม้า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
เซินเจิ้ น – ฮ่องกง – วิคตอเรียวิวพ้อยท์ – รีพลั ส์เบย์ – วัดแชกง – ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ช จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรียวิวพ้อยต์ ตื่นตาตื่นใจกับการชม
ทัศนี ยภาพที่สวยงามพร้อมชมอาคารระฟ้ าที่มีอยูท่ วั ่ ไปบริเวณทั้งสองฝัง่ ฮ่องกงและเกาลูน

กลางวัน

22.00 น.
23.55 น.

จากนั้ นนาไปยัง อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิ ยมจากคนฮ่ องกงเองที่ มาเที่ ยว
พักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ กนิ คชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่ งของอ่าวมีวดั
พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่ างๆ ก่อสร้างประดิ ษฐานไว้มากมายตามความเชื่ อถื อ
ศรัทธาพระสังกัจ จายบูชาเพื่อความสุ ข เจ้าสมุท รเทพเจ้าแห่งโชคการงาน ข้า ม
สะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยนื เพิ่มขึ้ นอีก 3 ปี
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม ร้านจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาล
ใจ นากังหันมาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตาแหน่ งของเพชรแต่
ละเม็ดถือเป็ นเครื่องรางตามหลักฮวงจุย้ ซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่
4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา
นาท่านสู่ วัดแชกง ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มากและมีตานานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อ
จับใบพัดของกังหันหมุน ไปโดยรอบแล้ว จะทาให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัด
เอาสิ่งชัว่ ร้ายต่างๆ ออกไปได้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ของจีนหรือผูท้ ี่เกิดปี ชงถ้าได้ไปสักการะจะแคล้ว
คลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 6)
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งย่าน จิมซาจุย่ ช้อปปิ้ งสินค้าอันมีชื่อเสียงซึ่งถือได้ว่าเป็ น
แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งชั้น น าของฮ่ อ งกงและของโลกกับ สิ น ค้า หลากหลายชนิ ด อาทิ Louis
Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,
Feragamo, Bally, G2000 เป็ นต้น
อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งอย่างต่อเนื่อง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางโดย สายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง: โปรแกรมฮ่องกง – เซินเจิ้ น
กาหนดวันเดินทาง

5 – 7 ธันวาคม 2557

ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี

ราคาผูใ้ หญ่ (ท่านละ)

21,900 บาท

1 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
21,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
1 เด็กมีเตียง
20,900 บาท

2 ผูใ้ หญ่ +
เด็กไม่มีเตียง
19,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
(ท่านละ)
3,900 บาท

อ ัตรำนีร้ วม
้ ทั ศนาจร ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ตามที่ระบุในรายการ (น้ าหนั ก
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชัน
ั
สมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สายการบิน CATHAY PACIFIC)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีก
่ าหนดไว ้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานพักห ้องละ 2-3 ท่าน ( 3 วัน 2 คืน )
4. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท (ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์)
อ ัตรำนีไ้ ม่รวม
ื เดินทาง และเอกสารต่างด ้าวต่าง ๆ
1. ค่าหนังสอ
2. ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% และหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 1%
่ เครือ
3. ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน
่ งดืม
่ , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
ฯลฯ
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ 60เหรียญ เป็ นเงินไทยประมาณ 250 บาท/คน

เอกสำรในกำรเดินทำง
ื เดินทางทีม
้
1. หนังสอ
่ อ
ี ายุการใชงาน
เหลืออยูไ่ ม่ตำ
่ กว่ำ 6 เดือน และ ต ้องมีหน ้าว่าง สาหรับประทับตรา
ตรวจคนเข ้าเมือง
เงือ
่ นไขกำรให้บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000บำท หรือทัง้ หมด สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ
่ งบินต ้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน ้าตั๋วเท่านั น
้ จึงไม่
ิ้ ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลีย
สามารถยกเลิก หรือ
เปลีย
่ นแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้ สน
่ นแปลงการ
ิ ธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางสว่ นให ้กับท่าน
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
้ การรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อม
3. เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อาจเรีย กร ้องค่าบริก าร และเงินมั ด จาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั ง้ ส น
ิ้ และทาง
คณะถือ ว่าท่านสละส ท
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 HKD/คน/วัน
4. กรณี ท ี่ก องตรวจคนเข ้าเมื อ งทั ้ง ที่ก รุ ง เทพฯ และในต่า งประเทศปฏิเ สธมิใ ห ้เดิน ทางออก หรือ เข ้า
ิ ธิท
ิ้
ประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
หมำยเหตุ
 คณะ15 ท่านขึน
้ ไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าทัวร์)
 คณะ10 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ )
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
 บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
ี หายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต แ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสย
ิ ละอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
่ การ
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เชน
เจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ

