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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค + นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
ชมโชว์ใหม่ของเซิ่นเจิ้นสุดอลังการกับโชว์ม่านน้ า 3D
ช้อปปิ้ งย่านดังถนนนาธาน + ช้อปสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ + ตงเหมิน

พิเศษ1. บิน THAI AIRWAYS โปรโมชั ่นตั ๋วสะสมไมล์ 25%
พิเศษ2. เมนูพิเศษ ซีฟ้ ูด + ไวน์แดง
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วันแรก
05.00 น.
08.00 น.
11.45 น.
เที่ยง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เซิ่นเจิ้ น
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น THAI พบ
เจ้าหน้าที่ทาการเช็คอินตัว๋
บินลัดฟ้ าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน TG600 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
(มีจอส่วนตัวทุกที่นั ่ง)
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง
ที่ เชื่อกันว่าถ้าหมุ น 3 รอบ จะขับ ไล่ สิ่งชัว่ ร้ายและ นาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่ องกงนิ ยมไป
สักการะที่วดั นี้ ในวันขึ้ นปี ใหม่ นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัด
นี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้ เพื่อ
ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย

นาท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้ น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เซิ่ นเจิ้ น เป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มี
เนื้ อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้ นได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็ นระเบียบสวยงาม
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

คา่

วันที่สอง
เช้า
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เซิ่นเจิ้ น - ช้อปปิ้ งหลอวู่ – ตลาดตงเหมิน - โชว์ม่านน้ า 3 มิติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) จากนั้ นนาท่านชมโรงงานผลิตหยกที่
ขึ้ นชื่อของประเทศจีน แล้วนาท่านเดินทางสู่ที่ชอ้ ปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่ นเจิ้ น
Lowu City”คนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่าน
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คา่
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ได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า, กระเป๋า,
นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้ นล้วนเป็ นของเลียนแบบ แวะ
แล้วชมสิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจี น ยาบัวหิ มะ สรรพคุ ณ หลากหลายแก้น้ าร้อนลวก,
แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และ ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งเป็ นร้านที่มีชื่อเสียงในด้าน
การนาเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็ นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจาวัน อาทิเช่น เสื้ อ กางเกง ชุด
ชั้น ใน หมอน และครีม ต่ างๆ ล้วนผลิ ตจากเยื่อ ไผ่ ซึ่ งมี สรรพคุ ณ ทางการแพทย์ม ากมาย
เหมาะกับผูท้ ี่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้ อเป็ นของฝากให้กบั คนที่คุณรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน เป็ นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ งสินค้าภายในประเทศ ที่ นี่
นั บว่าเป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาช้อปปิ้ งเป็ นอันดับสองรองจากห้าง Lowu นอกจาก
ที่ นี่ จะเป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งแล้ว ยัง เป็ นแหล่ ง รวมเรื่ อ งอาหารการกิ น อี ก ด้ว ย ที่ นี่ มี สิ น ค้า
หลากหลายมากๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างจุ
ใจ
น าท่ า นชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์น้ า แบบ 3D ที่ ใช้ทุ น สร้า งกว่า 200 ล้า น
หยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่ งเป็ นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ ที่
สามารถจุได้ 2595 คน เป็ นโชว์ที่เกี่ ยวกับเด็ กหญิ งผูก้ ล้ากับลิงวิเศษที่ ออกตามหาเครื่อง
บรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปี กแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทาลายจากมนต์(มลพิษ)ใน
ป่ าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ า ระเบิดน้ า ฯลฯ
กว่า 600 ชนิ ด เป็ นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (5) อาหารมื้ อพิเศษ!! ซีฟ้ ูด + ไวน์แดง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เซิ่นเจิ้ น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง
โดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง จากนั้นนาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้ นสู่ยอดเขา
VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่ สุดและสวยที่ สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น
สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยัง
ตื่นตากับตึกระฟ้ าที่ สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึก
เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้ง
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ถ่ายภาพอันสวยงามน่ าประทับใจ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกัน
ว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้ นให้ท่านได้รบั พลังจากศาลาแปดทิ ศ ซึ่งถื อว่า
เป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้ อคู่ ณ จุดนี้ ได้อีกด้วย

เที่ยง

20.45 น.
22.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) แล้วนาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ ขึ้นชื่อ
ของฮ่ องกงพบกับงานดี ไชน์ ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ ย้
หลังจากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรน
เนมต่างๆ จากนั้ นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานี
จิมซาจุ่ย มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนั ง , เครื่องกี ฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า , กล้องถ่ายรูปฯลฯและ
สินค้าแบบที่เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย หรือเลือกช้
อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้
อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK
& SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ TG607
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
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กาหนดการเดินทาง

06 – 08 พฤศจิกายน 2558
07 – 09 พฤศจิกายน 2558
14 – 16 พฤศจิกายน 2558
21 – 23 พฤศจิกายน 2558
27 – 29 พฤศจิกายน 2558
28 – 30 พฤศจิกายน 2558
12 – 14 ธันวาคม 2558
18 - 20 ธันวาคม 2558
19 - 21 ธันวาคม 2558

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

offytourtook

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นโปรโมชั ่นตั ๋วกรุป๊ ของสายการบิน ต้องทาการจองพร้อมหน้าพาส และเมื่อที่
นั ่งคอนเฟิ ร์ม ต้องทาการจ่ายค่าทัวร์เต็มทันที และเมื่ อออกตั ๋วเครื่องงบิ นแล้วไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้
 โรงแรมที่ พั ก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจาหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อ
ได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ า อิ น เตอร์เน็ ต ค่าซัก รี ด มิ นิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ ม นอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าทัวร์ท้งั หมดต่อท่านเพื่อสารองที่นั ่ง
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดทันที ที่ตวั ๋ เครื่องบิ นคอนเฟิ ร์ม
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ ง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
- ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด หรื อถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มี ลัก ษณะคล้ายกับ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ จะต้อ งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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