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HK61hx ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เทศกาลลดทั้งเกาะ สุดคุ้ม 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน
Hongkong Airline
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chill.co.th/hongkong/tour.php?pid=1178

เซินเจิ้น…หมู่บ้านฮอลแลนด์ l โชว์ม่าน น้ำสามมิติ l ช้อปปิ้งหล่อวู่ ฮ่องกง ช้อปปิ้งนาธาน **เทศกาลลดทั้งเกาะมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่แน่นอน**
สองสไตล์
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 บาท / ท่าน
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บวกเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน

วันเดินทาง :
Hongkong Airlines
(HX)

Hongkong Airlines
(HX)

เวลาบินขาไป

04.15-08.20

BKK - BKK

HX762

เวลาบินขากลับ

02.00 - 04.00

HKG - BKK

HX767

เวลาบินขาไป

03:35-07:55

BKK - BKK

HX780

เวลาบินขากลับ

02.00 - 04.00

HKG - BKK

HX767

รายละเอียด :
เซินเจิ้น…หมู่บ้านฮอลแลนด์ l โชว์ม่าน น้ำสามมิติ l ช้อปปิ้งหล่อวู่ ฮ่องกง ช้อปปิ้งนาธาน **เทศกาลลดทั้งเกาะมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่แน่นอน**
สองสไตล์
สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong
Kong Chek Lap Kok International Airport) / กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) / พระใหญ่โป่หลิน หรือ
พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) /
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จำลองเมืองฮอลแลนด์ / สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / /
/ ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ / FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เกาะฮ่องกง / นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงชมวิว VICTORIA POINT / วัดเจ้าแม่กวนอิม
ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) /
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ถนนนาธาน
วันที่ 4: ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) /
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
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โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong
Kong Chek Lap Kok International Airport) / กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) / พระใหญ่โป่หลิน หรือ
พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) / รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย / ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) /
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / FX Hotel East Lake Park Shenzhen

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (01:30) คณะพร้อมกันที่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
(ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 04.15 น. อกเดินทางสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ HX 762 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) (08:20) เดินทางถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง
ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก
อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป
กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360
Cable Car) ชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค หนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆ ที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน เริ่มจากใจกลางเมืองที่สถานี
Tung Chung ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. เมื่อขึ้นกระเช้านองปิง
ที่ด้านบนจะได้พบกับหมู่บ้านนองปิงสองข้างทางจะเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นทางเดินผ่านขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ยอดเขาด้านบน
และหากใครมีเวลาเหลือก็สามารถเดินไปเที่ยวชมได้ จุดไฮไลท์ของกระเช้าลอยฟ้านองปิงก็คือ Crystal Cabin กระเช้าพื้นใส
ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา แต่หากใครกลัวความสูงก็เลือกนั่งแบบกระเช้าปกติได้
จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขา ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็มักจะสมความปรารถนา
กระเช้าที่นั่งสามารถเลือกได้ 3 แบบด้วยกันคือ 1. Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา ที่พื้นของกระเช้าจะไม่ใช่กระจกใส
ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูง 2. Crystal Cabin พื้นของกระเช้าจะเป็นแบบกระจกแก้ว สามารถมองเห็นวิวที่พื้นด้านล่างได้ด้วย เป็นมุมแบบ
Bird eye view ให้ภาพมุมมองที่แปลกใหม่ เพราะจะได้เห็นพื้นน้ำด้านล่างเมื่อนั่งผ่านอ่าวและยอดต้นไม้ต่างๆ ที่ภูเขาด้านล่าง
เป็นประสบการณ์ที่น่าลองเมื่อมาเที่ยวนองปิง 3. Private Cabin หากใครต้องการนั่งกระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว
ก็สามารถเลือกขึ้นกระเช้าแบบไพรเวทได้ ซึ่งไม่ต้องรอคิว เป็นการจองแบบไป-กลับเท่านั้น มี 2 แบบคือ Standard Cabin และ Crystal Cabin
* ทางบริษัทจัดกระเช้าให้กับทุกท่านแบบ Standard Cabin หากลูกค้าท่านใดต้องการอัพเกรดเป็น Crystal Cabin (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ้น และหัวหน้าทัวร์ * หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าปิดให้บริการ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแทน
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) จากนั้นพาท่านกราบสักการะ พระใหญ่โป่หลิน หรือพระใหญ่เทียนถาน
(Tian Tan Buddha) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และวัดที่สำคัญของเกาะฮ่องกงคือวัดโป่หลินบนเกาะลันเตา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระใหญ่ เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดนั่งกลางแจ้งซึ่งสูงที่สุดในโลก สร้างจากแผ่นทองกว่า 200 แผ่น หนัก
202 ตัน และสูง 26 เมตร หากไม่มีแรงพอที่จะปีนบันไดขึ้นเขาไปไหว้พระใหญ่ ผู้ศรัทธาสามารถเลือกที่จะไหว้ยังบริเวณที่จัดไว้ด้านล่าง
ในวงกลมเล็กที่พอให้วางเท้าได้นั่น เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระจะได้ยินคำขอพรของเราได้ชัดเจนที่สุด ว่ากันว่าใครได้มาเยือนที่นี่แล้ว
จะต้องได้กลับมาอีกครั้งในอนาคต ไปเยือนวัดนี้แล้วอย่าลืมลองรับประทานอาหารมังสวิรัติรสชาติเยี่ยมยอดในร้านของทางวัด

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารฮ่องกงในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่าง ๆ ตามร้านค้าด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (Citygate Outlets)
ห้างที่รวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
ราคาถูกที่ลดตลอดปี ไม่สำคัญว่าจะเป็นช่วงลดยกเกาะหรือไม่ มาเมื่อไหร่ก็ได้ ใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาแวะนี่พลาด
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4
เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย

ช่วงค่ำ
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
FX Hotel East Lake Park Shenzhen นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จำลองเมืองฮอลแลนด์ / สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร /
/ / ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ / FX Hotel East Lake Park Shenzhen

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จำลองเมืองฮอลแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
นำท่านชมเมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์
ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์
จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย
และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง
สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน สร่้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1992 โดย เติ้ง เสี่ยว ผิง เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมลตรีที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน
เพราะท่านเป็นผู้นำที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก
มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้มีความล้ำยุคและทันสมัย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบายภายในสวนสาธารณะ
พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ของท่าน เติ้ง เสี่ยว ผิง

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย

ร้านหยก (Jade Shop) จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade)
ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส
มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง
ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ นำท่านสู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบำ
น้ำพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้าโชว์ปิด ไม่มีการจ่ายเงินคืนใดๆทั้งสิ้น)
FX Hotel East Lake Park Shenzhen นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เกาะฮ่องกง / นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงชมวิว VICTORIA POINT /

วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung
Temple) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ถนนนาธาน

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เกาะฮ่องกง เกาะฮ่องกง เขตบริหารพิเศษผเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม
โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขต คือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์
และหมู่เกาะต่างๆ
* นำท่านเดินทางเข้าสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่ง
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ถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง
ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก
และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเ
อาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง
ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด
ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ
และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ
และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย
ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด
ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง
ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต

ช่วงบ่าย
นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงชมวิว VICTORIA POINT นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงชมวิว VICTORIA POINT
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก
และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์ (Kwun Yam Shrine) จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพัลส์ เบย์
(Kwun Yam Shrine) คนฮ่องกงเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น
ซึ่งนอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ ให้ได้กราบไหว้ 8
สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย ออกด้วยเท้าขวา การเดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้ายและออกจากวัดด้วยเท้าขวานั้น
เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกงและคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง, ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด
เพื่อให้มีแต่ความโชคดี ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีแต่โชคลาภเข้ามาหาตัวเองและครอบครัว, ไหว้ขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่,
ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ในอดีตคนฮ่องกงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จึงนับถือเจ้าแม่ทับทิมกันมาก
โดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยปกปักรักษายามที่ต้องออกเดินเรือ และยังให้พลังในการทำกิจการค้าขายอีกด้วย,
ไหว้ขอพรโชคลาภจากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย, ขอลูกจากพระสังกัจจายน์
คู่ไหนที่แต่งงานกันมาแล้วและอยากได้ลูกก็สามารถมาขอพรกับพระสังกัจจายน์ได้ที่นี่, สะพานอายุยืน
โดยคนจีนเชื่อกันว่าหากเดินข้ามไปจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี, ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก
ใครที่มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็สามารถที่จะมาขอพรจากท่านได้, โยนเหรียญเสี่ยงทายคำอธิษฐาน
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำเมื่อไปถึงวัดเจ้าแม่กวนอิม ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมาย
แต่ถ้าได้ทำทั้งหมดนี้ก็ถือว่าคุณได้รับพรอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
ถนนนาธาน ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี
จึงทำให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก
เป็นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง
อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึกโอเชี่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada,
Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy rus
แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
* อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง นัดหมายเวลา 21:30 น

วันที่ 4 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) /
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เช็กแล็บก็อก (Hong Kong Chek Lap Kok International Airport) (02:00) สมควรแก่เวลา
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 767
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (04:00) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์*
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้ เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน
เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ฯลฯ
ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที
ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ***

__________________________________________________________________________________________________

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน ตามรายการที่ระบุ (สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น เข้าออกประเทศจีน 1 ครั้งเท่านั้น)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ
ที่มิได้ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน ทางบริษัทขอสงวนหากไม่ชำระเงินตามที่กำหนด
ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
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1. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
3. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
4. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด,
วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10
วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดิน
ทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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