วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – เซินเจิน้ - ช้ อปปิ้ งหลอหวู่
05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 7
สายการบินซิตแี้ อร์ เวย์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
08.00 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินซิตแี้ อร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ E8326
(บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.00 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดย
รถไฟฟ้า ประมาณ 1 ชัว่ โมง ***กรุ ณาใช้ กระเป๋ าล้อลากเพือ่ ความสะดวกในการข้ ามด่ านตรวจคนเข้ าเมือง***
นําท่านเดินทางสู่ ที่ ช้ อปปิ้ งที่ Lowu สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู ้จกั ในนามมาบุญครอง
เมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
สําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PERTHDEN HOTEL / CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ อง เซินเจิน้ – ช้ อปปิ้ งหลอหวู่ – พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ - Splendid of China & Clutural Village
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้น
ได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม นําท่านเที่ยว ชม
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พิพธิ ภัณฑ์ เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซิน
เจิ้น มีท้ งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี
1988 และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก , แผลไฟไหม้,
แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
แวะชมพิพธิ ภัณฑ์ หยก สิ นค้าโอท๊อปของจีน แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จาก ผ้ าไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว จากนั้นนําท่านชม Splendid Of China เป็ นเมืองจําลองสถานทีส่ ํ าคัญของจีน จําลอง
สิ่ งก่อสร้ างทีม่ ีชื่อเสี ยงทั้งหมดทุกมณฑลของจีน อาทิ กําแพงเมืองจีน วัดเส้ าหลิน อุทยานป่ าหิน พระราชวังฤดู
ร้ อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง กองทัพหุ่นดินเผา เมืองซีอาน พระราชวังทิเบต เจดีย์
เมืองต้ าหลี่ ฯลฯ เสมือนย่ อเมืองจีนอยู่ในมือท่ าน นําท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็ นศูนย์แสดง
ชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ ประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด
ภายในหมู่บา้ นวัฒนธรรม พร้ อมทั้งชม การแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมจีน ทีม่ ีนักแสดงกว่ าร้ อยชีวติ พร้ อมระบบ
แสง สี เสี ยง ตระการตา
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PERTHDEN HOTEL / CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีส่ าม เซินเจิน้ – ฮ่ องกง – วัดแชกงหมิว – หวังต้ าเซียน – ช้ อปปิ้ ง - กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นํา
ท่านเที่ยวชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค วัดนี้ต้ งั อยูท่ ี่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ใน
ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด ตํานาน
เล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และเหตุการณ์น้ ี
ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็ น
มงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจําลอง
ดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคาร ที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่
ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสิ นค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริ มสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั
ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้ น
บ่ าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยีย่ มยอด และนําท่านเยีย่ มชม สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพสามารถเลือกซื้อเป็ นของ
ฝากแด่คนทางบ้าน นําท่านสู่ วดั หวังต้ าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรี ยกวัดนี้วา่ หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่า
ร้อยปี ที่ไม่มีวนั เสื่ อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากที่มา
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สักการะ หรื อแม้กระทัง่ ควันธูปคละคลุง้ ไปทัว่ บริ เวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ น
มนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ�ูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ต้ งั แต่
เล็ก ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยูม่ าวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชาบนภูเขา
ไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสิ นใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษารํ่าเรี ยนวิชา ท่านขยันหมัน่ เพียรเรี ยนจนบรรลุ จน
ท่านสามารถเสกก้อนหิ นให้กลายเป็ นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ ําเรี ยนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่าน
กลับมา ใช้วิชาความรู ้ดา้ นสมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผูท้ ี่
เดือดร้อนไปทัว่ ทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วชิ าการแพทย์ จัดยา
สมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู ก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและรํ่าเรี ยน
วิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซิน และได้ต้ งั ศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้ อปปิ้ งทีย่ ่ 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 งที่
โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
22.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบินซิตแี้ อร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ E8329 (บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
24.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
พีเรียตเดินทาง

วันที่ 10-12, 15-17, 17-19, 29-31 ต.ค. / 31 ต.ค.-2 พ.ย.
วันที่ 5-7, 7-9, 12-14, 14-16, 19-21, 21-23, 26-28, 28-30 พ.ย.
วันที่ 24-26 ต.ค. 58***

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

9,888

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,500.-

11,888.-

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 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
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***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน***
ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 15 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจองพิเศษ
ชําระเงินค่ าทัวร์ เต็มจํานวน พร้ อมส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตเพือ่ ออกตั๋วเครื่องบินภายใน 5 วัน
***ออกตั๋วแล้วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ทุกกรณี***
***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 มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
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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
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