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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด 

REPULSE BAY + หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมิว + เก็บภาพประทบัใจ

กบัเมืองจ  าลองของจนี+ชมโชวสุ์ดอลงัการ ณ SPLENDID OF CHINA 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัถนนนาธาน ฮ่องกง + ชอ้ปสุดมนัส ์ณ หลอวู่ เซ็นเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิเศษ1. บินหรูกบัเครื่องล าใหญ่ท่ีสุดในโลก A380 

พิเศษ2. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

พิเศษ3. อาหารพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 
ก ำหนดกำรเดนิทำงดูด้ำนล่ำงโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิน้  
11.00 น.         พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ 

EMIRATES  พบเจา้หน้าทีท่ าการเชค็อนิตัว๋ 
13.45 น.         บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ท่ีนัง่ 

3-4-3 มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) 
17.10 น.         ถงึสนามบนิ Chek Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะท่านออก Exit B” 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1 ) น าท่านเดนิทางสู่ เซินเจ้ิน โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ              1 ชัว่โมง)  เซิน่เจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้น
ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที่ 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิน้ไดร้บัการ
วางระบบผงัเมอืงอย่างดมีสีภาพภมูทิศัน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

พกั เข้าพกั  ณ  CAA HOLY SUN  (SHENZHEN SIDE) หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง  ช้อปป้ิงหลอวู่ - Splendid Of China – โชวพื์้นเมือง 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (2)  
07.00 น. 

ชมโรงงานผลติหยกทีข่ ึน้ชื่อของประเทศจนี จากนัน้น าท่านชิมชาอนัเลศิรสทัง้แบบตน้ต าหรบั และ
แบบต่างๆใหท้่านเลอืกชม   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน่
เจิน้  “Lowu City” คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่ห้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรบัคนทีท่่านรกัและตวัท่านเอง ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้, กระเป๋า, 
นาฬกิา,อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์  มใีหไ้ดเ้ลอืกสรรมากมาย  ทุกชิน้ลว้นเป็นของเลยีนแบบ  (อิสระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง) น าท่านชม Splendid Of 
China ภายในจ าลองสถานทีส่ าคญัๆของเมอืงจนีว่ากนัว่าเมือ่มาเทีย่วเมอืงจ าลองจนีเพยีงวนัเดยีว
กส็ามารถเขา้ใจประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจนีไดท้นัท ีเพราะทีน่ี่ไดจ้ าลองสถานที่
ส าคญั ๆ ของจนีไวด้ว้ยกนัมากมาย อาท ิ ก าแพง    เมอืงจนี กองทหารดนิเผาและมา้ศกึของ
ของจิน๋ซฮี่องเต ้ พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวงัโปตาลาจากธเิบต รวมถงึสุสานและหลุมฝงัศพของ
บุคคลส าคญัของจนีไมว่่าจะเป็นกษตัรยิห์วงตี ้ เจงกสิขา่น,ดร.ซุนยดัเซน็ นอกจากนี้ในพืน้ทีอ่นั
กวา้งขวางของเมอืงจ าลองยงัมอีาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆ ของจนีไวใ้หเ้ลอืกลิม้ลองรวมถงึ
การแสดงศลิปวฒันธรรมจนีอนัตระการตา และการจดัแสดงงานหตัถกรรมทีส่วยงามซึง่สามารถซือ้
กลบัไปเป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย จากนัน้ทัง้ชมโชวศ์ลิปวฒันธรรมจนีอนัตระการตาแสดงกลางแจง้ให้
ชมอาท ิ   แสดงการรบของชาวมองโกเลยี และการต่อสู่ผาดโผนบนหลงัมา้  

ค ่า  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) อาหารพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง หลงัอาหารน าท่านชมโชว์
สุดตระการตา ชุด Dancing with Dragon ซึง่ถอืว่าเป็นโชวข์ึน้ชื่อของเซิน่เจิน้  ซึง่ใชน้กัแสดงกว่า
รอ้ยชวีติ     

พัก เข้ำพัก  ณ  CAA HOLY SUN  (SHENZHEN SIDE) หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
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วนัท่ีสาม เซ่ินเจ้ิน - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเ์บย ์ - วดัแชกงหมิว -  ช้อปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (4)  
07.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง  โดยรถไฟใช้เวลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง  จากนัน้น า

ท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมววิสูงทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของฮ่องกง 
สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิส์ดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้
เกาะอย่างชดัเจน  ทัง้นี้ยงัตื่นตากบัตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตาม
หลกัฮวงจุย้ อาท ิตกึเซน็ทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอื่นๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ชัน้น าของ
ฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ  น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ที่ขึน้ชื่อของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบัรางวลัอันดบัเยี่ยม และใช้ในการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุ้ย  พร้อม
นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลที่บรเิวณชายหาด 
REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  จากนัน้ให้
ท่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ทีี่สุดของฮ่องกง  อกีทัง้ยงัใหท้่าน
ได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อกีด้วย.น าท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสนิค้าโอท๊อปท้องถิน่ของ
ฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจนี ซึง่ถอืเป็นภูมปิญัญาพื้นบ้านของคนจนีในการใช้ยารกัษาโรค น าท่าน
เดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกุง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ทีเ่ชื่อกนัว่าถ้า
หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะทีว่ดันี้ในวนัขึน้ปี
ใหม่น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้

ท่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ต้นกนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย  มรีา้นขายของทัง้เครื่อง
หนัง, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่
ด้วยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมSีHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อมตดิต่อกนัสามารถ
เดนิทะลุถงึกนัได ้

21.15 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ   EMIRATE AIRLINE     เที่ยวบินท่ี   EK 385 
23.15 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
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***************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

คณะยนืยนัการเดินทางที่  9 ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มี

ค่าบริหารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบริการเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรม

ทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบริษทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวที่ถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพใน

การท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

09-11 มกราคม 2558 12,900 12,900 11,900 3,500 

16-18 มกราคม 2558 12,900 12,900 11,900 3,500 

23-25 มกราคม 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

30 ม.ค.-01 ก.พ. 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

06-08 กุมภาพนัธ ์2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

13-15 กุมภาพนัธ ์2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

20-22 กุมภาพนัธ ์2558  

**ตรุษจนี** 

14,900 14,900 13,900 5,500 

06-08 มีนาคม 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

13-15 มีนาคม 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

20-22 มีนาคม 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

27-29 มีนาคม 2558 13,900 13,900 12,900 3,500 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
 หมายเหต ุท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าท่านใด

ไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ท่านละ 90 เหรยีญฮ่องกง/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 


