วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-เซินเจิน้
13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แป
ซิฟิค เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ***กรุ ณาใช้กระเป๋ าล้อลากเพื่อความสะดวกใน
การข้ามด่าน***
15.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบิน CX654 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
19.05 น ถึงสนามบิน
Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านนั่งรถไฟฟ้า สู่ เมืองเซินเจิน้
ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเข้าที่พกั
พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ อง เซินเจิน้
– จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป่ เหลียน – ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน - สวนหยวนหมิง+โชว์
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนําท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทที่ าํ จากไผ่ และเดินทางสู่ เมือง จูไห่ โดยรถโค้ ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลาง

ทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล นัง่ รถผ่าน
ชมทิวทัศน์ ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจู
ไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่า
ภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่า
ถนนคู่รัก ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก จากนั้นนําท่าน ชมวัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึ่งมีวิว
ทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริ เวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับ
ถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่ข้ ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูก
ไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่ มรื่ นมาก เมื่อท่านได้กราบไหว้ส่ิ งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริ เวณ
ด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดัง่ ที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพร
ที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดใต้ ดินกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น
โทรศัพท์มือถือ , เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น , ผลไม้,
อาหาร และขนม นําท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จาก ผ้ าไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่ มไหมที่ห่มอุ่นในหน้า
หนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หยก สิ นค้าโอท๊อปของจีน นําท่านเข้าชมสวนหยวนห
มิงหยวนซึ่งเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ
เสี ยหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพ้ืนที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึ มา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปักกิ่ง สิ่ งที่ทาํ ให้สวน
หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิม่ เติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบ
ตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่
ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้า
ชมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้าง
ต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตํา
หนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว นําท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่มไหม
ที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หยก สิ นค้าโอท๊อปของจีน
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เมนูพเิ ศษ...เป๋ าฮือ้ +ไวน์ แดง
จากนั้นชมโชว์ ตระการตาด้ วยแสง สี เสี ยง ซึ่งใช้ ผ้ ูแสดงกว่ า 100 ชีวติ ซึ่งประกอบด้ วยการแสดงชุ ดต่ างๆ อาทิ
เฉียนหลงฮ่ องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่ างๆ อีกมากมาย
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ าม จูไห่ – ฮ่ องกง – ซิตที้ วั ร์ – รีพลัสเบย์ – อ่าววิคตอเรีย – ช้ อปปิ้ ง - กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านนั่งเรือเฟอร์ รี่สู่ เกาะฮ่ องกง ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ป
จันทร์เสี้ ยวแห่ งนี้สวยทีสุดแห่ งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้นของเจ้าแม่

กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ วซึ่งทําหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลง
สู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึง
เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มยอด
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิวอ่าววิคตอเรีย ฮาร์ เบอร์ และอิสระตามอัธยาศัยกับการถ่ายรู ปที่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับ
รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวดู ้ ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉา
เหว่ย, จางม่านอวี้ , เจ็ท ลี , มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ และนํา
ท่านเลือกซื้อ สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่
คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์
นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือก
อร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้น
นําที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI
DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX709 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
00.10 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ***1-3 , 14-16 , 21-23 ส.ค 58***

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

8,999.บาท
2,500.- บาท

เงือ่ นไขการจองพิเศษ
ชําระเงินค่ าทัวร์ เต็มจํานวน พร้ อมส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตเพือ่ ออกตัว๋ เครื่องบินภายใน 5 วัน
***ออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ทุกกรณี***
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้ าท่ านในมีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วซี ่ าในเล่ มผ่ านด่ านในการเข้ าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยืน่ เป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีทมี่ ีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

