วันแรก
04.00 น.

06.400 น.
10.300 น

กรุงเเทพฯ-ฮ่องกงง-เซิ นเจิ้น-ช้อปปิ
อ ้ งหลอหวูวู่
พร้อมมกันทีส่ นามบิบินสุวรรณภูมิมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออ
ด
อก ชัน้ 4 ปรระตู 6
เคาน์น์ เตอร์ M สายการบิ
ส
นคาเธย์
ค
แปซิซฟิิ ค เจ้าหน้าที
า บ่ ริษทั ฯ ให้
ใ การ
ต้อนรรับและอํานวยยความสะดวกก (กรุณาใช้กระเป
ก ๋ าล้อลาากท่านละ 1 ใบ
เพื่อความสะดวก
ค
กในการข้ามดด่าน)
ออกเเดินทาง โดยสสายการบินคาเธย์
ค
แปซิ ฟค
ฟิ เที่ยวบิ น CX616
C
(บริกาารอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเเครือ่ ง)
ถึงสนนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธิ กี ารตรวจคนนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านนัง่ รถโค้ชข้ามด่านสู่
เมืองงเซิ นเจิ้น ใช้เวลาประมาณ
เ
ณ 1 ชัวโมง
่
ผ่านพิธกี ารตรววจคนเข้าเมืองงเรียบร้อยแล้ว้ นําท่านเทียยวชมเมื
่
อง
เซิ นเจิ
เ ้น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจี
ศ
น เดิดิมเป็ นเพียงหหมูบ่ า้ นชาวปรระมงธรรมดาออยูใ่ นมณฑลกกวางตุง้ มี
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เนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมสี ภาพภูมทิ ศั น์ และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นระเบียบสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูท่ ี่ช้อปปิ้ งที่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึง่ คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญ
ครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ เป็ น
ของฝากสําหรับคนทีท่ า่ นรัก และตัวท่านเอง
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ FX HOTEL / BOERDUO INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง เซิ นเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่ -วัดผูถ่ ่อ-สวนหยวนหมิ ง-ช้อปปิ้ งตลาดใต้ดิน
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนัน้ นําเดินทางสูเ่ มืองจูไห่โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง
่
พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย นํา
ท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์เกิ รล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยูร่ มิ ทะเล นั ่งรถผ่านชมทิ วทัศน์ ของถนนคู่รกั
The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าถนนคูร่ กั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนําเก้าอี้ หรือม้านังซึ
่ ง่ ทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่
่ านัน้ จึงได้ชอ่ื ว่าถนนคูร่ กั ปจั จุบนั เป็ น
ทีน่ ิยมของบรรดาคูร่ กั จากนัน้ นําทุกท่านเที่ยวชมวัดผูถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่งประดิ ษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ ม
เชื่อว่าวัดแห่งนี้ ได้สร้างขึน้ เพื่อทดแทนวัดที่อยู่บนเกาะผูถ่อซาน
เผือ่ ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้
สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม เปรียบเสมือนกับได้กราบไหว้บชู าองค์เจ้าแม่กวนอิมทีเ่ กาะผูถ่อ
ซานจริงๆ และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมสวนหยวนหมิ งหยวนซึง่ เป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงทีน่ ครปกั กิง่ หลังถูกทําลายโดย
พันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณ
ก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลนิ ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาทีเ่ ขียวชอุ่ม และมีพน้ื ทีค่ รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึง่ มีขนาด
เท่ากับสวนเดิมในกรุงปกั กิง่ สิง่ ทีท่ าํ ให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มคี วามแตกต่างกับสวนเก่าทีป่ กั กิง่ คือ
การเพิม่ เติมและตกแตกสวนทีเ่ ป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จงึ ถือได้
ว่าเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วซึง่ จําลองมาจากสถานทีใ่ นประวัตศิ าสตร์ มีคุณค่าทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตร์
และธุรกิจการท่องเทีย่ ว สวนนี้ได้เปิดให้บคุ คลเข้าชมตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้นมา มีภเู ขา
โอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ทีร่ าบ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้ เท่าของจริงในอดีตทุกชิน้ มีมากกว่า
100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิง้ ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ ว นําท่าน
ชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากผ้าไหมจีนทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมทีห่ ม่ อุน่ ในหน้าหนาว และเย็นสบายใน
หน้าร้อน และเลือกซือ้ ผลิ ตภัณฑ์หยก สินค้าโอท๊อปของจีน นําท่านสูต่ ลาดใต้ดินกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ง
แหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มสี นิ ค้ามากมายให้ทา่ นเลือกซือ้ อาทิเช่น โทรศัพท์มอื ถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4,
กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ ผ้าตามแฟชันตามฤดู
่
กาลในช่วงนัน้ , ผลไม้, อาหาร และขนม
2

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...เป็ ดย่าง
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-แถมฟรี...ทัวร์พระใหญ่ลนั เตา-นัง่ กระเช้านองปิ ง 360-City Gate-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือจัดเป็ นอาหารกล่อง
นําท่านสูท่ า่ นเรือจงซานหรือท่าเรือจูไห่ เพือ่ ลงเรือเฟอร์รี่ส่เู กาะฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
เทีย่ ว
ชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสีย้ วแห่งนี้สวยทีสดุ แห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการ
ั้
ถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่ า่ มกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ ม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชือ่ กันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี
นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด และนํา
ท่านเลือกซือ้ สมุนไพรจีน ซึง่ ถือเป็ นสินค้าเพือ่ สุขภาพ
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ...ห่านพะโล้
แถมฟรี...ทัวร์พระใหญ่ลนั เตา นําท่านเดินทางสูส่ ถานี Tung Chung เพือ่ ขึน้ กระเช้านองปิ ง 360 องศา
ไปยังเกาะลันเตา เปลีย่ นบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากทีส่ งู อีกทัง้ ยังสามารถชื่น
ชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนังปรางสมาธิ
่
ทองสัมฤทธิ ์กลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกจากกระเช้า เมือ่ ลงจาก
กระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วดั โป่ หลิ น หรือนิ ยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้าง
จากการเชือ่ มแผ่นสัมฤทธิ ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขา
เบือ้ งล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสกับหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping
Village) ให้ทา่ นได้อสิ ระเทีย่ วชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมูบ่ า้ น
จําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุ กทีส่ ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้
อย่างลงตัวจากนัน้ ข้ามกระเช้ากลับมาช้อปปิ้งอิสระทีห่ า้ งดัง City gate Outlet ให้ทา่ นช้อปปิ้งสินค้าตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence
หรือว่าจะเป็ น Burberry รวมทัง้ รองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชัน้ ใต้ดนิ จะมี Supermarket ขนาดใหญ่
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ นที่ CX617 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์ขากลับบางวัน CX 709 2225-0015***
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริ การ***3-5, 10-12, 16-18 มิ .ย. / 8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 26-28 ส.ค. /
2-4, 16-18 ก.ย. 59

ราคาผูใ้ หญ่ / เด็ก (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

11,999.2,500.-

บาท
บาท
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อัตราค่าบริ การ***14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. 59

ราคาผูใ้ หญ่ / เด็ก (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

13,999.3,000.-

บาท
บาท

14,999.3,500.-

บาท
บาท

16,999.3,500.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***6-8, 19-21 พ.ค. / 1-3 ก.ค. 59

ราคาผูใ้ หญ่ / เด็ก (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
อัตราค่าบริการ***21-23 ต.ค. 59

ราคาผูใ้ หญ่ / เด็ก (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) /
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าวี
ซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง
1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 10 RMB/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 RMB/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 RMB/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 RMB/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
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสําหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
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เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็นสุดวิสยั 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 หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
์
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเลือ่ นการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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