เดินทาง 3 พีเรียด ราคา 11,999.- บาทเท่านัน
้
17-19 มีนาคม 2560
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
21-23 เมษายน 2560
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้ น

10.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิ น คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิ ก (CX) โดยมี เจ้าหน้าที่ อ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
เหิรฟ้ าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX614
เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ ง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่ อ งกง นิ วเทอร์ริท อรี ส์ เกาลูน และเกาะเล็ ก ๆ อี ก 235 เกาะ
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่านไปยังเซินเจิ้ นโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
เซินเจิ้ น” ซึ่งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมือง
เศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Royal Centurya Hotel หรือเทียบเท่า (เซิ่นเจิ้ น)

13.05 น.
16.45 น.

เย็น

วันที่สอง

เซินเจิ้ น – จูไห่–ถนนคู่รกั –สาวงามหวีหนี่ –พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้ งกงเป่ ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งอยูท่ างใต้ของ
มณฑลกวางตุง้ มีพนที
ื้ ่ดา้ นทิศตะวันออกติดกับเซิ่นเจิ้ น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปี ค.ศ.
1980 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็ นเมืองที่มี
ประชากรน้อย ทาให้เป็ นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศ
บริสุทธิ์ จากนั้นนาท่านผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึ่งเป็ นถนนเลียบชายหาดที่แสน
จะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทาไว้ขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและยังเป็ นที่
นิ ยมของบรรดาคู่รกั ทั้งหลาย...จากนั้นนาท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีห
นี่” รูปปั้ นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิมทะเล...จากนั้นนาท่านชมสินค้าของ
เมืองจูไห่ อาทิเช่นยาบัวหิมะ ผ้าไหม หยกและร้านยางพารา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวน ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ท้งั หมด1.39ตร.กม
เป็ นสวนสาธารณะที่ จาลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิ งหยวนของจริ งในกรุ งปั กกิ่ งโดย
สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปั กกิ่งในอดีตเคยเป็ นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็ น

กลางวัน
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สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้ นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเป็ นสวนสาธารณะที่
เป็ นที่โปรดปรานของพระนางซูสีไ ทเฮามากนางมักจะชอบมาพักผ่อนที่นี่เสมอว่ากันว่าที่นี่เป็ น
แหล่งที่รวมของสถาน ที่สาคัญกว่า 100 แห่งของล้าค่ากว่า 1,000 ชิ้ น และพันธ์ไม้ที่สวยงาม
และหายากกว่า 10,000 ชนิ ด อี กทั้งยังมี ท ะเลสาบหูไห่ อัน กว้างใหญ่ ซึ่ งมี พื้นที่ 80,000
กว่าตร.กมผูท้ ี่เข้ามาที่สวนสาธาณะแห่งนี้ จะเหมือนได้เข้ามาอยู่ในราชวงศ์ชิงเลยทีเดียวแต่ใน
ปั จจุ บันนี้ สวนสาธารณะที่ กรุ งปั กกิ่ ง จะเหลือเพี ยงซากปรักหักพักของสิ่ งต่างๆไว้ให้ดูเท่ านั้ น
เพราะในอดีตเคยมีอยูช่ ่วงหนึ่ งที่ชาวยุโรปได้บุกรุกเข้ามาที่กรุงปั กกิ่งและได้เผาทาลายสวนแห่ง
นี้ จนหมดทางรัฐบาลจีนจึ งทิ้ งสวนแห่งนี้ ไว้เช่น เดิ ม ไม่บูรณะขึ้ นใหม่ เพื่ อให้เป็ นอนุ สรณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ ให้ลกู หลานได้รบั รูถ้ ึงเรื่องราวความเป็ นมา ความสาคัญ และความยิ่งใหญ่ของ
สวนแห่งนี้ พร้อมชมโชว์ การแสดงชุ ดต่างๆอาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนานพระราชพิธี
ปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุ กสนานและได้รบั ความรู ้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้ อ + ไวน์แดง
จากนั้ นท่ านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ ย ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดเสมื อนเดิ น อยู่ใน LOWU
CENTRE ท่ านจะสนุ กสนานกับ การต่อรองสิ น ค้าราคาถูก ทั้ง กระเป๋ า ก้อ ปปี้ แบรนด์เนมดัง
ต่างๆ หรือเลือกซื้ อเสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสาหรับทุกเพศทุกวัย
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั Ming An Hotel หรือเทียบเท่า (จูไห่)
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

จู ไ ห่ –ฮ่ อ งกง- รี พั ล เบย์ -วั ด แชกงหมิ ว - นองปิ ง – พระใหญ่ - สนามบิ น ฮ่ อ งกงกรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
นาท่ านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ
ชายหาดรีพัล ส์เบย์ ในแต่ ละปี จะมี นักท่ องเที่ ยวจานวนมากเดิ น ทางมาสักการะบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซึ่ งถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ
การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ น
ดี ได้และการเริ่มต้นปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมี การแก้เคล็ ดที่ นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิต
ราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกังหันลู่ลม จากนั้นนาท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่
มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้ อได้ในราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เกาะลัน เตา ขึ้ นกระเช้านองปิ ง เพื่ อ สัม ผัส ประสบการณ์ อันน่ า
ตื่ น เต้น ชมวิว ทิ วทัศน์ ห มู่เกาะทะเล จีน ใต้แ ละภู เขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7
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กิ โลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถขึ้ นกระเช้าได้
เนื่ องจากกระเช้าปิ ดปรับปรุง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็ นรถโค้ช
แทน)
*เนื่องจากกระเช้านองปิ ง ประกาศปิ ดซ่อมแซม ตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม 60เป็ นต้นไป ทาง
บริษทั จะนาคณะขึ้ นไปสักการะพระใหญ่ลนั เตาทางรถโค้ชแทน **
จากนั้ นนาท่ านเที่ ยวชมหมู่ บา้ นนองปิ ง ที่ จาลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีน มี บ รรยากาศ
สบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึก นาท่ านนมัสการ พระใหญ่
ลันเตา เป็ นพระพุทธรูปนั ง่ ทาจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ าหนั ก
202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ ต้งั อยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้ นนาท่านนมัสการ พระ
โพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้ นใน
ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่ มีพระภิกษุ สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ ยนเป็ นศาสนสถานโปลิ น พร้อ มทั้งมี ก ารสร้างอารามและโบสถ์เพิ่ ม ขึ้ นท าให้ปั จจุ บัน มี
พระภิกษุ เดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก
22.00 น.
23.55 น.

เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX709
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

* หมายเหตุ กรุป๊ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560,21-23 เมษายน 2560
เดินทางเที่ยวบิน CX 754 31MAR 5 BKKHKG
CX 617 02APR 7 HKGBKK

12.40-16.20 น.
21.25-23.15 น.

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่กรุณาดูทา้ ยโปรแกรม**
***ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ***
***อัตราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
สาหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทาการจอง***
โปรแกรม : ฮ่องกง-นองปิ ง-เซินเจิ้ น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
www.hongkongtourholiday.com
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**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี**
**ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถทาการเลื่อนวันไป-กลับได้
ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น**
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมื องให้นักท่ องเที่ ยว
ทัว่ ไปได้รจู ้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก,ร้านจิว
เวอร์รี่ ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนั กท่องเที่ ยวทุ ก
ท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกาหนด
ไว้ ทางบริษทั ใคร่ขอเก็บค่าใช้จา่ ยร้านละ 600 HKD / คน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษี สนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหน้าด่าน (144 ชัว่ โมง)
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
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3. ค่าธรรมเนี ยมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์หวั หน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่อนไขการจอง

1. ชาระยอดเต็มเท่านั้น ภายใน 2 วันหลังจากทาการจอง
พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุก
กรณี**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยูใ่ นรายการเป็ นการนาเสนอเท่านั้นเมื่อทาการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่
ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยูใ่ นย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหรบางมื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบั พิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ น
หญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

www.hongkongtourholiday.com

HX CX-9/EDC

