ชมโชว์หยวนหมิงหยวน สุดอลังการ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไป่ เหลียน ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์
ตลาดกงเป่ ย

ขอพรวัดหวังต้าเซียน + หมุนกังหันแก้ปีชง ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้ งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง
พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
วันแรก
10.00 น.
13.05 น.
16.45 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้ น – ช้อปปิ้ งหลอวู่
พร้อ มกั น ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 6 เคาน์ เ ตอร์ M สายการบิ น
CATHAY PACIFIC พบเจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 614 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้ น (โดยรถไฟ ) เซินเจิ้ น เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซินเจิ้ น
ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบ
สวยงาม
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จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ หลอหวู่ พบกับ
สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซึ่ง
คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครอง
เมืองไทย มีสินค้ามากมายหลาย
หมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
เสื้ อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
สาหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
คา่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั LEE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน ย่านตงเหมิน

วันที่สอง

เซิ่นเจิ้ น – จูไห่ - ถนนคู่รกั The Lover’s Road – วัดดอกบัวขาว – ช้อปปิ้ งตลาด
กงเป่ ย – สวนหยวนหมิงหยวน – โชว์หยวนหมิงหยวน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชนาท่านนัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนน
คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบ
ชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้
อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน
หย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ก็
เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาด
แห่งนี้ ได้มีการนาเก้าอี้ หรือม้านัง่ ซึ่งทา
มาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั
แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ
เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิมทะเล
จากนั้นให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่โรงงานผ้าไหม สินค้าทุกชิ้ นผลิตขึ้ นจากไหมจีนชื่อ
ดังที่มีคุณสมบัติเหนี ยว นุ่ ม อาทิ ไส้ผา้ ห่ม, ผ้าคลุมเตียง เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม วัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงาม
มาก ภายในบริเวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้ นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้
ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่

เที่ยง
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ขึ้ นไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก
บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดัง่ ที่ปารถนา นา
ท่านชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อน
ลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และให้ท่านได้รบั เลือกชม ร้านหยก
สินค้าโอท็อปของเมืองจีน

จากนัน้ ท่านสู่ ตลาดใต้ ดิน กงเป่ ย ให้ ท่านช้ อ ปปิ ้ง สิน ค้ านานาชนิ ดเสมื อ นเดิน อยู่ใน LOWU
CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้ าราคาถูกทัง้ กระเป๋ า ก้ อปปี แ้ บรนด์เนมดังต่างๆ
หรื อเลือกซื ้อเสือ้ ผ้ า ถุงเท้ า รองเท้ า เครื่ องประดับสาหรับทกุเพศทุกวัยนาท่านชม สินค้ าพื ้นเมือง
ของจูไห่ อาทิเช่น ผ้ าไหม ฝากคนที่ท่านรัก จากนันน
้ าท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง (จาลองมา
จากกรุ งปั ก กิ่ ง) และชมสวนหยวนหมิ งมี เนื อ้ ที่ 1.39 ตารางกิ โลเมตรมี ภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน
ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่ราบ สิ่งก่อสร้ างต่างๆสร้ าง
ขึน้ เท่ า ของจริ ง ในอดี ต ทุ ก ชิ น้ ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็ น
ศูนย์กลางรายล้ อมด้ วยสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ กว่า
ร้ อยชิ น้ อาทิ เสาหิ น คู่ สะพานข้ า มธารทอง
ประตูต้ากงตาหนักเจิ ง้ ต้ ากวางหมิ ง สะพาน
เก้ าเลี ย้ ว พร้ อ มชมโชว์ การแสดงชุดต่างๆ
อาทิเฉี ยนหลงฮ่องเต้ ท่องเจียงหนานพระราช
พิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทังสนุ
้ กสนานและได้ รับความรู้

คา่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้ อ+ไวน์แดง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SILVER ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

WWW.HONGKONGTOURHOLIDAY.COM

HK CX-6/EDC

วันที่สาม

จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้ งถนนนาธาน –
กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นาท่ านเดิ นทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1
ชัว่ โมง
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุน
กังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดีๆ มาให้
ชาวฮ่องกงนิ ยมไปสักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน
(คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาว
ฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย นาท่านเยีย่ ม
ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม
และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ ห่านย่างต้นตาหรับฮ่องกง
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่ง
รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆ
อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมี
ร ส นิ ย ม แ บ บ ไ ห น ห รื อ
งบประมาณเท่าใดศูนย์การค้า
ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณ
ต้ อ ง ก า ร ศู น ย์ ก า ร ค้ า ที่
กว้า งขวางเหล่ า นี้ เป็ นแหล่ ง
รวมห้อ งเสื้ อที่ จ าหน่ า ยสิ นค้า
แบรนด์เนมของดี ไซน์ เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุ กมุ มโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ ที่คุณ
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สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกั บร้านอาหารรสเด็ด
ของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มี
ให้เ ลื อ กชมและ ช้ อ ปมากกว่ า 700 ร้า น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us

22.25 น.
00.15 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX709
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการสาหรับ 15 ท่านขึ้นไป
กาหนดการเดินทาง

24-26 มีนาคม 60

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999.-

1 เด็ก 2 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ เด็กมี เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
เตียง
9,999.3,500.9,999.-

 หมายเหตุ ที่ ฮ่ องกงมี ช่างภาพมาถ่ ายรูป แล้วมาจาหน่ ายวัน สุ ดท้า ยลูก ทัวร์ท่ านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการ
บอกกล่าวล่วงหน้า
***ลูก ค้ าท่ านในมีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่ าท่ านใช้ วซี ่ าในเล่มผ่ านด่ านในการเข้ า
เมืองจีน บริษทั ฯ ทัวร์ ไม่ สามารถยืน่ เป็ นวีซ่ากรุ๊ปให้ ได้ และถ้ าท่ านใดไม่ แจ้ งว่ ามีวซี ่ าจีนอยู่ในเล่มพาส
ปอรต์ กรณีทมี่ คี ่ าใช้ จ่ายเกิดขึน้ ทางลูก ค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
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 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
สัง่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินเต็มจานวนเพื่อสารองที่นัง่
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
ทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่
คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คาน าหน้ าชื่อ เลขที่ ห นั งสื อ เดิ น ทาง และอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่
นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทตามเวลาที่กาหนด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง
ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ด
หยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
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6. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้ น ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริก ารเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
7. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน
100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมี กฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ
เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

WWW.HONGKONGTOURHOLIDAY.COM

HK CX-6/EDC

