วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง -เกาะลันเตา-ซิ ตี้เกท-เซิ นเจิ้น
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ Mสายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ น CX616 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
09.55 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่ ถานี Tung Chung เพือ่ ขึน้ กระเช้านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเปลีย่ น
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากทีส่ งู อีกทัง้ ยังสามารถชื่นชมพระใหญ่พระพุทธรูปนัง่
ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ ์กลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกจากกระเช้าเมือ่ ลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระ
ใหญ่ได้ที่วดั โป่ หลิ นหรือนิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200
แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ทา่ นได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ( Ngong Ping Villege)ให้ทา่ นได้อสิ ระเทีย่ วชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมายบริเวณหมูบ่ า้ นจําลองแห่งนี้ทา่ นจะได้พบความสนุกที่

สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนัน้ ข้ามกระเช้ากลับมาช๊อป
ปิ้ งอิสระทีห่ า้ งดัง City gate Outletให้ทา่ นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับ
โลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็ น Burberry รวมทัง้ รองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห่ อ้ และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermarket ขนาดใหญ่นําท่านเดินทางสู่ เซิ นเจิ้น โดยรถโค้ช
(ประมาณ 45 นาที)
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
และนําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั
พักที่ CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง เซิ นเจิ้น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่- Splendid of China+ Show
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนัน้ นําท่านเทีย่ วชมเมือง เซิ นเจิ้น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมูบ่ า้ นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมือง
อย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม และแวะ ชมยาสมุนไพรทีข่ น้ึ ชื่อสินค้า
โอท๊อปของจีน นําท่านเดินทางสูท่ ่ีช้อปปิ้ งที่ Lowu สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ นเจิ้น ซึง่ คนไทยรูจ้ กั
ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ทา่ น
ได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากสําหรับคนทีท่ า่ นรัก และตัวท่านเอง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากผ้าไหมจีนทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ม่ อุน่ ในหน้าหนาว และเย็นสบายใน
หน้าร้อน จากนัน้ นําท่าน ชม Splendid Of China เป็ นเมืองจําลองสถานที่สาํ คัญของจีน จําลอง
สิง่ ก่อสร้างทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ หมดทุกมณฑลของจีน อาทิ กําแพงเมืองจีน วัดเส้าหลิน อุทยานปา่ หิน พระราชวัง
ฤดูรอ้ น จตุรสั เทียนอันเหมิน กองทัพหุน่ ดินเผา เมืองซีอาน พระราชวังทิเบต เจดียเ์ มืองต้าหลี่ ฯลฯ เช่น
กําแพงเมืองจีน, หอฟ้าเทียนถาน, พระราชวังกูก้ ง เสมือนย่อเมืองจีนอยูใ่ นมือท่าน นําท่าน ชมหมู่บา้ น
วัฒนธรรม Cultural Villageเป็ นศูนย์แสดงชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทีก่ ระจาย
ตามมณฑลต่างๆ ทัวประเทศจี
่
นทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ภายในหมูบ่ า้ นวัฒนธรรม
พร้อมทัง้ ชม การแสดงโชว์
ศิ ลปวัฒนธรรมจีน ที่มีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต พร้อมระบบแสง สี เสียง ตระการตา
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์ แดง
พักที่ CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม เซิ นเจิ้น-ฮ่องกง- Repulse Bay-วิ คตอเรีย-ช้อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเข้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูฮ่ ่องกงโดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
นําท่านเทีย่ วเกาะฮ่องกงขึน้ สู่ VICTORIA
หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวทีค่ ุณจะต้องทึง่ กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียทีม่ ชี ่อื เสียง
ระดับโลก และตึกระฟ้าทีพ่ งุ่ ทะยานขึน้ สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รที่ ข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด นําท่าน
สูห่ าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสดุ แห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการ
ั้
ถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่ า่ มกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิ ม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี

บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้อปปิ้ งที่ ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์
เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการศูนย์การค้าทีก่ ว้างขวาง
เหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสือ้ ทีจ่ าํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่อื ดังจากทัวทุ
่ กมุมโลกอีก
ทัง้ ยังเป็ นทีท่ ค่ี ุณสามารถจะอิม่ เอมกับอาหารชัน้ เลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นําทีม่ ใี ห้เลือกชมและ ช้อป
มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK &
SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us
21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิคเที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ขากลับอาจมีการเปลี่ยนเป็ น  CX613 2230-0030 CX 709 2200-2355 CX 703 1955-2145
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
อัตราค่าบริ การ***1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ส.ค. / 4-6, 5-7, 11-13, 12-14, 18-20,
19-21, 25-27, 26-28 ก.ย. 58***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
1
4,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
14,499.- บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริ ม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
13,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
2,500.- บาท
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน
20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่า
จีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรม
ธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษี
เชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

เงื่อนไขการจองพิเศษ
ชําระเงินค่าตั ๋วเครือ่ งบิน 7,000 บาทพร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต เพื่อออกตั ๋วเครือ่ งบินภายใน 7 วัน
***ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้***

***เงื่อนไขพิ เศษสําหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000
-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5. การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7. การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

