วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-เกาะลันเตา-ซิตีเ้ กท-เซินเจิน้
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบิน CX616 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
09.55 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยน
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรู ปนัง่
ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถ นมัสการพระ
ใหญ่ ได้ ทวี่ ดั โป่ หลิน หรือนิยมเรียกว่ าพระใหญ่ ลนั เตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น
หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้สมั ผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง ( Ngong Ping Villege) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถ

ผสมผสานระหว่างความเจริ ญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้ งอิสระที่
ห้างดัง City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สิ นค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย
เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และ
ชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ ช (ประมาณ 45 นาที)
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
และนําท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่ CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ อง เซินเจิน้
– ช้ อปปิ้ งหลอหวู่ - Splendid of China+ Show
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม และแวะ ชมยาสมุนไพรที่ข้ ึนชื่อสิ นค้าโอท๊อปของจีน
นําท่านเดินทางสู่ที่ ช้ อปปิ้ งที่ Lowu สิ นค้ าราคาถูกแหล่ งใหญ่ ของเซินเจิน้ ซึ่งคนไทยรู ้จกั ในนามมาบุญครอง
เมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
สําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จาก ผ้ าไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่ มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้า
ร้อน จากนั้นนําท่าน ชม Splendid Of China เป็ นเมืองจําลองสถานทีส่ ํ าคัญของจีน จําลองสิ่ งก่อสร้างที่มี
ชื่อเสี ยงทั้งหมดทุกมณฑลของจีน อาทิ กําแพงเมืองจีน วัดเส้าหลิน อุทยานป่ าหิ น พระราชวังฤดูร้อน จตุรัส
เทียนอันเหมิน กองทัพหุ่นดินเผา เมืองซีอาน พระราชวังทิเบต เจดียเ์ มืองต้าหลี่ ฯลฯ เช่น กําแพงเมืองจีน , หอฟ้ า
เทียนถาน, พระราชวังกูก้ ง เสมือนย่อเมืองจีนอยูใ่ นมือท่าน นําท่าน ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village
เป็ นศูนย์แสดงชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ ประเทศจีนที่
ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บา้ นวัฒนธรรม พร้ อมทั้งชม การแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมจีน ทีม่ ีนักแสดงกว่ าร้ อยชีวติ
พร้ อมระบบแสง สี เสี ยง ตระการตา
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิเศษ...เป๋ าฮือ้ +ไวน์ แดง
พักที่ CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ าม เซินเจิน้
– ฮ่ องกง - Repulse Bay – วิคตอเรีย – ช้ อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเข้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถโค้ ช ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก
และตึกระฟ้ าที่พงุ่ ทะยานขึ้นสู งตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านเยีย่ มชม
โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มยอด นําท่านสู่
หาดทราย
REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่ งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์
ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ วซึ่งทําหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภ เพื่อเป็ น
สิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
บ่ าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้ อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื อ
งบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่ง
รวมห้องเสื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณ
สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ ง
ที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s
Us
21.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX617 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.35 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ขากลับอาจมีการเปลีย่ นเป็ น CX613 2230-0030 CX 709 2200-2355 CX 703 1955-2145

อัตราค่ าบริการ***30 ก.ค.-1 ส.ค. 58***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

19,999.บาท
19,499.- บาท
18,999.บาท
3,000.- บาท

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
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน***
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจองพิเศษ
ชําระเงินค่ าตั๋วเครื่องบิน 7,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต เพือ่ ออกตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วัน
***ออกตั๋วแล้วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ***
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 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 มันเพิม่ ตามความเป็ 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 จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

