ทัวร์ฮ่องกง –เซินเจิ้ น 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 ขอพรรับโชคที่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง
 ช๊อปปิ้ งจุใจย่านถนนนาธาน และ ห้างหลอวู่ สนุ กสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
 ชมโชว์ น้ าพุเต้นระบา SHEKOU SEA WOLD MUSIC FOUNTAIN
 อาหารครบทุกมื้ อ
 พิเศษ !!! เมนู เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์แดง
วันที่
รายละเอียดการท่องเที่ยว
D1 กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– เซินเจิ้ น

มื้ ออาหาร
โรงแรม
- / - / - FX HOTEL OR SML

D2 ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – โชว์น้าบุ B / L / D FX HOTEL OR SML
เต้นระบา
D3 เมืองเซินเจิ้ น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้ งจิม B / L / ซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล– กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
รายละเอียด
ผูใ้ หญ่หอ้ งละ ราคาเด็กอายุ 2-21 พักเดี่ยวเพิ่ม
เทีย่ วบิน
2-3 ท่าน
ปี
9,999.13,999.3,500.04 - 06 ก.ย. 60 CX654 (14.55-18.45)
CX703 (17.05-19.00)
9,999.13,999.3,500.10 – 12 ต.ค. 60 CX654 (14.55-18.45)
CX703 (19.50-21.45)
ราคาอื่นๆ
เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี ) ราคา 5,500 บาท
ราคาจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านละ 5,900 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุป๊ 144 แล้ว ในกรณีทวี่ ีซ่ากรุป๊ 144 ถูกยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าวีซ่า
หน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– เซินเจิ้ น
12.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific Airline (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและบัตรขึ้ นเครื่อง
14.55 น.
ออกเดินทางสู่ทา่ อากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX654
18.45 น.
ถึง สนามบินCHEAK LAP KOKหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาท่านนัง่ รถโค้ชปรับอากาศข้าม
สะพานชิงหม่าสู่ฝัง่ เกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่
ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝัง่ ตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าเมืองเซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้ น
วันที่ 2
เช้า

ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – โชว์น้ าบุเต้นระบา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเยี่ยมชมผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบาย
ในหน้าร้อน นาท่านชมร้านสมุนไพรจีน โดยเฉพาะ ยาบัวหิ มะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นาท่านชมสินค้าหยก เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสัตว์มงคลของจีน
อย่าง ปี่ เซี๊ย
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ออกแบบและก่อสร้างเป็ นกลุ่มอาคาร
ถนนคนเดิน ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจัว่ ให้
ลวดลายไม่ซ้ากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแหงใหม่และกาลังเป็ นที่นิยม
ในขณะนี้ ที่นี้มีรา้ นดอกไม้และมุมภาพสวยๆ และร้านกาแฟ ให้ท่านได้นัง่ จิมกาแฟ ถ่ายรูปสวยๆ ได้ตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนาท่านชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็ นโชว์น้ าพุเต้นระบาประกอบต้นดรี
พร้อมฉากหลังที่เป็ นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรู แต่เดิมเป็ นของประธานาธิบดีฝรัง่ เศส ชาร์ลส์ เดอโกล
ต่อมาทางจีนได้ซื้อต่อ และได้นามาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา

ค ่า

วันที่ 3
เช้า

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพเิ ศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง+ไวน์แดง
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้ น
เมืองเซินเจิ้ น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่ และโอเชี่ยน
เทอร์มินอล– กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางเข้าเมืองฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง
จากนั้นนาท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมที่วดั นี้ เป็ นวัดเล็กๆเป็ นวัดที่เก่าแก่และ
อนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วดั เรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000
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ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้ นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหาร
แบบโบราณและมีกงั หันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่า
กังหันนาโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปั ดเป่ าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดงั นี้
1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดัง
สนัน่ เพื่อความเป็ นสิริมงคล
นาท่านสู่โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่กรุ๊ปจากัดได้เกิดแรงบันดาล
ใจนากังหันมาพลิกแพลงเป็ นจี้ ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตาแหน่ งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็ น
เครื่องรางตามหลักฮวงจุย้ ซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใส
ศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็ นวัดที่ดงั มากและมีตานานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมือ่ จับใบพัดของ
กังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทาให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชัว่ ร้ายต่างๆออกไปได้
นาท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็ นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญา
พื้ นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณ
แหล่งช้อปปิ้ งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุ กสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
อาทิเช่นเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ าหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US ,
BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703
19.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ
****************************************
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผเู ้ ดินทางจานวน 15 ท่านขึ้ นไป
ถ้าผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน
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ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท MedicalInsurance คุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท**
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้งั หมด
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมดั
จาที่นัง่ กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตัว๋ แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั ๋วได้ เนื่ องจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน
รายละเอียดเพิม่ เติม
 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงและเมืองจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวอรี่ ร้านหยก
และร้านสมุนไพรบัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหมเพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีการ
บังคับซื้ อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 300 หยวน ต่อ 1 ร้าน ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
ราคาทัวร์ใช้ตวั ๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ
เท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้ นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้ นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสยั หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ทรัพย์สินสูญหายอันเนื่ องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง
กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนื อการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่
ระบุไว้ เนื่ องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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