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วันแรก
04.00 น.

06.40 น.
10.30 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก (กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ เพื่อความ
สะดวกในการข้ามด่าน)
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อ ย นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่าน นั่งกระเช้า
Ngong Ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตั ว 360
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องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเที่ยวเกาะลันเตา
ได้ จะพาทุกท่านไปเที่ยวสถานที่อื่นแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ อิสระเที่ยวชม ร้านค้า
ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์
พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิน
เขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หลังจากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่
ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike,
Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite,
Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ และนําท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดย
รถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้่าพุ 3 มิติ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมือง เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นําท่านแวะ ชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิมชาจีน เช่น อู่
หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน นําท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่หลอหวู่Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน
เจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง นําท่านเดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au
Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชค
ลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจ
มั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุด
ช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ําแก่ ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจ
ได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
ในทุกๆ ด้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยว ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้นShenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้า
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ชมมาตั้งแต่ปี 1988 และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นําท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ
ผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้
เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหมซึ่งเหมาะกับการ
ซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง
นําท่านสู่ย่านธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็นโครงการที่แสดงถึงวัฒ นธรรม
ด้านท่องเที่ยว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชมโชว์น้่าพุ 3 มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้น
สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้ นสูงตัดกับ แนวเขาเขียวขจีอัน แสนสวยงาม เชิญถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย นําท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด นําท่าน
สู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากใน
การถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านชม
สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันน่าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัด
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใน
ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจําวัด ตํานาน
เล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้
ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัย
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็น
มงคลในด้านของศาสตร์วงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจําลอง
ดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
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21.30 น.
23.25 น.

เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่ องเที่ยวฮ่องกง ที่
ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับ
ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบ
รนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่า นจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้
เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็น
ที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้
อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s
Us สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
วันเดินทาง

5-7 เม.ย.
14-16 เม.ย.
15-17 เม.ย.
26-28 เม.ย.
10-12 พ.ค.
24-26 พ.ค.
7-9 มิ.ย.
21-23 มิ.ย.
5-7 ก.ค.
19-21 ก.ค.
2-4 ส.ค.
16-18 ส.ค.
30 ส.ค.-1 ก.ย.

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก เสริมเตียง

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

14,999.17,999.17,999.14,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.-

4,500.4,500.4,500.4,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.4

13-15 ก.ย.
27-29 ก.ย.
25-27 ต.ค.

12,999.12,999.13,999.-

12,999.12,999.13,999.-

12,999.12,999.14,999.-

3,500.3,500.3,500.-

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตาม
รายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่
แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขั บรถ ***รวมตลอดการเดิ นทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทํ าหนังสือเดิน ทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋า
เดิ น ทางที่ น้ํ า หนั ก เกิ น 30 กก. / ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายการ เช่ น ค่ า ซั ก รี ด โทรศั พ ท์ ค่ า มิ นิ บ าร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทําการจองกรณีต้องการใบกํากับภาษี / ค่าภาษี
เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด
เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิเศษส่าหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจ่านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่
สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
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เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสดุ วิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
5.
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
7.
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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