วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่ องกง-หลี่หยุ่นหมุ่น
13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
***กรุณาใช้ กระเป๋ าล้ อลาก เพื่อความสะดวกในการข้ ามด่ านเซินเจิน้ ***
15.15 น. ออกเดินทาง โดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX654 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
18.40 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูต่ ิดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ )โดยมาเก๊าอยู่
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ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่ องกง เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซิน
อัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่ น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี
1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทาํ สัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลํานํ้าเซิน
เจิ้น ซึ่งปั จจุบนั เรี ยกว่า ‘เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษ
เข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่ นเกือบสิบเท่า
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พิเศษ...อาหารซีฟู้ดหลี่หยุ่นหมุ่น พร้ อมชมบรรยากาศยามคํา่ คืนของหมู่บ้าน
ชาวประมง ที่ขนึ้ ชื่อเรื่องอาหารทะเล สดๆ อร่ อยมากๆ
พักที่ PENTA HOTEL / PANDA HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สอง ซิตที้ ัวร์ - Repulse Bay-อ่ าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้ อปปิ้ งถนนนาธาน-เซินเจิน้ -โชว์ นํ้าพุ
เช้ า รับประทานอาหารแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับ
ความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้ าที่พงุ่ ทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั แสน
สวยงาม เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล
อันดับเยีย่ มยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยัง
ใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่
กวนอิม และเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น
3 ปี นําท่านชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็ นสินค้าเพือ่ สุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากแด่คนทางบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค วัดนี้ต้งั อยูท่ ี่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ น
วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์
ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้ นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด
ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ ประเทศ และ
เหตุการณ์น้ ีได้ก่อเกิดบุรุษชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุน่ วายที่เกิดขึ้นแทบ
ทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็
จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกัน ดาบไร้พา่ ยของท่าน คนจีนถือว่า
มีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง
ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคาร ที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ
ท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่ ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพือ่ เสริ มสร้างบารมี
และศิริมงคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทั้งสิ้น นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่ง
รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณ
จะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่
กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาํ หน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุม
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โลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้านอาหารรสเด็ดของ
ฮ่องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อป
มากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR
ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
คํา่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่ งความสุ ขริมทะเล สถานที่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ นย่าน
ธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็ นโครงการที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเที่ยว,
บันเทิง, ช้อปปิ้ ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้ อมกับชมโชว์ นํ้าพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสี
เสี ยงทีง่ ดงามตระการตา นําท่านเข้าที่พกั
พักที่ SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันที่สาม เซินเจิน้ -ช้ อปปิ้ งหลอหวู่-พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ -ฮ่ องกง-เกาะลันเตา-กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิน้ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ น
มณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2 ,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม นําท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และ ชิมชาจีน เช่น อู่
หลง ผูเออ ชารสชาติดีข้ ึนชื่อของจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง ช้ อปปิ้ งที่หลอหวู่ Lowu สินค้าราคาถูก
แหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู ้จกั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ า
รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง นําท่านเที่ยว ชม
พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซิน
เจิน้ มีท้งั โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิ ดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี
1988 และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก , แผลไฟไหม้ ,
แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
แล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพือ่ ขึ้น กระเช้ านองปิ ง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยน
บรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรู ปนัง่
ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถ นมัสการพระ
ใหญ่ ได้ ที่วัดโป่ หลิน หรือนิยมเรียกว่ าพระใหญ่ ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น
หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ จากนั้นอิสระให้
ท่านได้สมั ผัสกับหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ( Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร
และชมการแสดงกลางแจ้งมากมายบริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสาน
ระหว่างความเจริ ญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว จากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช้อปปิ้ งอิสระที่หา้ งดัง
City gate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น
Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรื อว่าจะเป็ น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้
ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่
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***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***ไฟล์ขากลับของวันที่ 1, 2 ก.พ. HKG-BKK CX 709 2200-2355***
อัตราค่ าบริการ***30 ม.ค.-1 ก.พ. / 31 ม.ค.-2 ก.พ. / 19-21, 20-22 มี.ค. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่
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,999.บาท
13,499.- บาท
12,999.บาท
3,000.- บาท

อัตราค่ าบริการ***26-28, 27-29, 28 ก.พ.-1 มี.ค. / 3-5, 4-6, 12-14, 13-15, 26-28, 27-29 มี.ค. 59***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ มเี ตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่
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,999.บาท
14,499.- บาท
13,999.บาท
3,500.- บาท

อัตรานี้รวม
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 นวีซ่ากรุ๊ป (กรณี ที่มีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน***
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
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มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่ างๆ ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้ องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
***ลูกค้าท่ านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วีซ่าในเล่ มผ่ านด่ านในการเข้ าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ ไม่
สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ มพาสปอร์ ต
กรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูกค้าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นในอนาคต ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง เพราะทางบริ ษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ าํ มันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
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
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7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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