 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 พ.ย. 2018 14:09

ทัวร์ฮอ่ งกง กระเช้านองปิง เซนิ เจ้ นิ 3 วัน 2 คืน บิน Hong Kong
Airline



ไฮไลท์ทริป
โชคลาภรั บปีใหม่
เกาะลันเตา ไหว้พระใหญเ่ ทียนถาน
สักการะเทพเจ้าแหง่ โชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรเจ้าแมก่ วนอิมรพี ลัสเบย์
ตื่นเต้นสนุกสนาน
ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ
ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา

อิ่ม อร่อยกั บเมนู
เมนสู ุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง




ราคา
วันเดินทางเดือนธันวาคม

ราคา / คน

วันที่ 5 - 7 , 12 - 14 , 19 -21
ราคาเด็ก 2 - 18 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม

8,900.10,999.3,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮอ่ งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่ กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสเู่ มืองเซินเจิ้น
(โดยรถไฟ) - ช้อปป้ งิ หลอ่ วู่ - เข้าที่พัก
แผนที่

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮอ่ งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่ กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสเู่ มืองเซินเจิ้น
(โดยรถไฟ) - ช้อปป้ งิ หลอ่ วู่ - เข้าที่พัก
การเดินทาง ช่วงดึก
02.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผ้ โู ดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์เตอร์ K
ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮอ่ งกงแอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยอำนวยความสะดวกแกท่ า่ นในการตรวจเช็คเอกสารสัมภ
าระและที่นัง่ กอ่ นออกเดินทาง
04.00 นำท่านเดินทางสู่ฮอ่ งกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780/ 04:00-08:05
(มีอาหารบรกิ ารบนเครือ่ ง)
08.05 เดนิ ทางถึงสนามบนิ ฮอ่ งกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็ กวา่ เมอื งไทย 1 ชม.)
.หลังผา่ นพิธตี รวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำทา่ นเดินทางสเู่ กาะลันเตา
ไหว้พระใหญว่ ั ดโป่หลิน
ช่วงบ่าย
หลังจากนั้ นนำทา่ นเดินทางสตู่ ั วเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที)
อิสระช้อปป้ ิงที่หลอหวู่ มาบุญครองเซินเจิ้น

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮอ่ งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่ กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสเู่ มืองเซินเจิ้น
(โดยรถไฟ) - ช้อปป้ งิ หลอ่ วู่ - เข้าที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นเดินทางสเู่ กาะลันเตา ไหว้พระใหญว่ ั ดโป่หลิน
ซึ่งถือได้วา่ เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่ งกง ให้ทา่ นได้
สักการะพระใหญเ่ กาะลันเตา นัง่ กระเช้านองปิง 360 องศา กรณกี ระเช้านองปิง 360
องศา แจ้งปิดปรับปรงุ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจัดรถบัสรับ-สง่
ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนัง่ กระเช้า
พระใหญ่วัดโป่ห ลิน เป็นพระพุทธรปู ทองสัมฤทธ์ ิ กลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผน่ ทองสัมฤทธ์ กิ วา่ 200 แผน่ เข้าด้วยกัน
น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้
และมองอยา่ งสงบลงมายังหบุ เขาและโขดหนิ เบื้องลา่ งซึ่งเป็นพระพุทธรปู นัง่ ทำจากทอง
สัมฤทธ์ กิ ลางแจ้งที่ใหญท่ ี่สุด
ช่วงบ่าย
เดินทางสตู่ ั วเม ืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ เดินทางประมาณ 45 นาที ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4
เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางต้ งุ
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีแล
ะความทันสมัยอีกด้วย

อาหาร

ที่พัก

จากนั้ นทา่ นสามารถเดินไปช้อปป้ งิ ที่ LOWU CENTER หล่อวู่
หรอื คำเรยี กติดปากกันคือ มาบุญครอง เซินเจิ้น
ี
ซึ่งสถานที่น้ จี ะมีของก๊อบป้ แบรนเนมมากมาย
อาทิเชน่ กระเป๋า, เสื้อผ้า,เครือ่ งประดับ,
รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอื เทียบเทา่

วันที่ 2

วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา –
สวนสาธารณะโลตัสฮลิ ล์ – อนสุ าวรยี ์ เติ้งเสยี่ วผิง – ชมโชว์มา่ นน้ำ 3 มิติ - เข้าสทู่ ี่พัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum
ร้านสมนุ ไพรจีน กอ่ นทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางชม สวนสาธารณะโลตัสฮลิ ล์ ชมอนสุ รณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง กอ่ นที่จะชม โชว์
MANGROVE GROOV กอ่ นทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นเดินทางสู่ วั ดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู
สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญรู ้ คู ณุ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ
บารมี ท่านเปรยี บเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู
ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก
และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพ
ล้ำแกฝ่ ่ายตรงข้าม
และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรอื บรวิ ารที่ไว้ใจได้นัน่ เองดังนั้ นประ
ชาชนคนจีนจึงนยิ มบูชา และกราบไหว้ทา่ นเพื่อความเป็นสิรมิ งคลตอ่ ตนเอง
และครอบครัวในทุกๆด้าน
ชม พิพิธภั ณฑ์ Mineral Museum ศนู ย์รวมสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม
เครือ่ งประดับ ฯลฯ
อิสระให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าสัตว์นำโชคเผ่เย้าซึ่งเชื่อว่าเรยี กเงินเรยี กทองเข้
าบ้าน ครมี ไข่มุก และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือก
ชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรอื ร้านบัวหมิ ะ เป็นที่ร้ จู ั กกันดีของคนไทย
เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สควำ่ ที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้ งนั้ น
รัฐบาลจีนได้สง่ ยาบัวหมิ ะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้
มาชว่ ยเหลือผ้ ปู ่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว
จากนั้ นมาคนไทยก็ร้ จู ั กสรรพคณุ ของบัวหมิ ะเรือ่ ยมา
พร้อมรับฟังการวินจิ ฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ให้ทา่ นได้ชมการสาธติ การนวดเท้า
ซึ่งเป็นอีกวิธหี นึง่ ในการผอ่ นคลายความเครยี ด

วันที่ 2

และบำรงุ การไหลเวียนของโลหติ ด้วยวิธธี รรมชาติ

ิธภัณฑ้ น์ แวะ
วัดกวนอู – พิพจากนั
Mineral
Museum–เป็นรร้ า้ านสม
นยางพารา –
ิตสินคีน้ าที- ่ทร้าำจากยางพารา
ร้านยางพารา
นที่ผุนลไพรจ
สวนสาธารณะโลตัสฮลิ ล์ – อนสุ าวรยี ์ เติ้งเสยี่ วผิง – ชมโชว์มา่ นน้ำ 3 มิติ - เข้าสทู่ ี่พัก

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตั สฮิลล์ หรอื ที่ร้ จู ั กกันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน
สร้ า่ งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992โดย เติ้ง เสี่ยว ผิง
เรยี กได้วา่ เป็นนายกรัฐมลตรที ี่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึง่ ในหน้าประวัติศาส
ตร์จีน
เพราะทา่ นเปน็ ผ้ นู ำที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสตู่ ลาดเศรษฐกิจการค้าโลก
มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้มีความล้ำยุคและทันสมัย

อาหาร

นำชม อนุสรณ์สถานเติ้ง เส่ียวผิง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1992
ครั้ งเมื่อทา่ นเดินทางมาที่เซินเจิ้น เติ้ง เสี่ยว
ผิง เป็นนายกรัฐมนตรที ี่มี ชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึง่ ในประวัติศาสตร์จีน
เพราะทา่ นเป็นผ้ ทู ำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสตู่ ลาดเศรษฐกิจการค้าโลก
ทำให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเรว็
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3 มิติ ที่ใช้ทนุ สร้างกวา่ 200
ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen
ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน
เป็นโชว์ท่เี กี่ยวกับเด็กหญิงผ้ กู ล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครือ่ งบรรเลงเพลงที่มีช่อื ว่าปีก
แหง่ ความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง
การแสดงใช้อุปกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่ งเปลง่ แสง มา่ นน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กวา่
600 ชนดิ เป็นโชว์น้ำที่ใหญแ่ ละทันสมัยที่สุดในโลก
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอื เทียบเทา่

วันที่ 3

เดินทางกลับฮอ่ งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –
อสิ ระช้อปป้ งิ ยา่ นนาธาน– เดินทางสสู่ นามบินฮอ่ งกง - กลับกรงุ เทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ฮอ่ งกง โดยรถไฟ และเดินทางไหว้พระที่ วัดแชกงหมิว หรอื
วัดกังหันลม ชมโรงงานจิวเวอรี่ ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน
ช่วงบ่าย
เชิญทา่ นอิสระช้อปป้ งิ ที่ ยา่ นจิมซาจยุ่ ถนนนาธาน
ซึ่งเป็นแหลง่ รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
จนได้เวลาอันสมควรนำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินฮอ่ งกงกลับกรงุ เทพฯ
23.50 เหริ ฟ้ ากลับกรงุ เทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX 761 / 23:50-02:20
มีอาหารบรกิ ารบนเครือ่ ง
02.20 ถึงท่าอากาศยานกรงุ เทพฯโดยสวัสดิภาพ…

วันที่ 3

เดินทางกลับฮอ่ งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –
อสิ ระช้อปป้ งิ ยา่ นนาธาน– เดินทางสสู่ นามบินฮอ่ งกง - กลับกรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่ วั ดแชกงหมิว หรอื วั ดกั ง หั นลม
เป็นวัดหนึง่ ที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนนิ่ นาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเท
พเจ้าประจำวัดนี้ และอธษิ ฐานหมนุ กังหันแหง่ โชคชะตา หรอื ที่เรยี กกันวา่
“กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย,สุภาพแข็งแรง
อายุยืน, โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา,
เมื่อหมุนกังหันเสรจ็ แล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
แวะชม โรงงานจิวเวอรี่ มีเครือ่ งประดับสวยงาม หรอื เสรมิ ดวงบารมี
มากมายให้ทา่ นได้เลือกชม อาทิเชน่ จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ
ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้ นๆจากผ้ ทู ี่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง
จากนั้ นนำทา่ น ไหว้เจ้าพ่อหวั ง ต้าเซียน คนจนี กวางต้ งุ จะเรยี กวัดนี้วา่ หวอ่ งไทซ่ ิน
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรือ่ งของสุขภาพ
แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครือ่ งรางและเครือ่ งประดับติดตัว
ช่วงบ่าย
เชิญทา่ นอิสระช้อปป้ งิ ที่ ย่านจิมซาจ่ ยุ ถนนนาธาน
ซึ่งเป็นแหลง่ รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
ทา่ นจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทตา่ งๆอยา่ งเต็มอิ่มจุใจ ไมว่ า่ คุณจะมีรสนยิ ม
แบบไหนหรอื งบประมาณเทา่ ใดศูนย์การค้าชั้ นเลิศของฮอ่ งกงมีทกุ สิ่งที่คณุ ต้องการ
ศนู ย์การค้าที่
กว้างขวางเหลา่ นี้เป็นแหลง่ รวมห้องเสื้อที่จำหนา่ ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาช
าติชื่อดัง จากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้ งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้ นเลิศ
บรรยากาศหรเู ลือกอรอ่ ย กับร้านอาหารรสเด็ดของฮอ่ งกง
หรอื เลือกช้อปป้ ิงที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name
ชั้ นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนทู ี่ Toy’s Us

วันที่ 3

เดินทางกลับฮอ่ งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –
อสิ ระช้อปป้ งิ ยา่ นนาธาน– เดินทางสสู่ นามบินฮอ่ งกง - กลับกรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

อั ตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษสี นามบิน และค่าภาษนี ้ ำมัน
• คา่ รถโค้ชปรับอากาศ
• โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรอื เทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
• คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
• คา่ อาหาร ตามรายการที่ระบุ
• คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ินไมเ่ กินทา่ นละ 1,000,000 บาท
• คา่ ประกันภัยอุบัติเหตุระหวา่ งการเดินทาง ค้ มครองในวงเง
ุ
และค่ารักษา
พยาบาลกรณอี ุบัติเหตุในวงเงินไมเ่ กินทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
**ค้ มุ ครองตั้ งแต่อายุ
1–75 ปี เทา่ นั้ น** หมายเหตุ : กรณที ี่ลูกค้าอายตุ ั้ งแต่ 76 -80 ปี ค้ มุ ครองเพียง 50% ของ วงเงินความ
ค้ มุ ครองกรณเี สียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีข้ ึนไม่รับค้ มุ ครอง ***)
• คา่ วีซา่ เข้าเมืองจีนเป็นวีซา่ กร๊ ปุ (กรณปี ระเทศจีนยกเลิกวีซา่ กร๊ ปุ 144 เป็นการชั่วคราว
และจะต้องใช้เฉพาะ
วีซา่ จีนแบบเดี่ยวเทา่ นั้ นในการเข้าเมืองจีน ไมว่ า่ จะด้วยเหตผุ ลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผ้ เู สียคา่
ธรรมเนยี มวีซา่ แบบเดี่ยวด้วยตนเอง(ตามที่สถานทูตจีนเรยี กเก็บ)
กรณที ี่มีวีซา่ จีนอยแู่ ล้วไมส่ ามารถคืนคา่ ใช้
จา่ ยได้)

อั ตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผ้ เดู ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรดี
คา่ มินิ
บาร์¬ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
•
คา่ ธรรมเนยี มในกรณที ี่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกวา่ ที่สายการบินกําหนดหรอื สัมภาระใหญเ่ กินขนาด
มาตรฐาน
• คา่ ภาษนี ้ ำมัน ที่สายการบินเรยี กเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษิ ั ทฯได้ออกตั ๋ วเครือ่ งบินไปแล้ว
• คา่ ทิปมัคคเุ ทศก์, คนขับรถ, คา่ ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ทา่ น/ทรปิ , (ชําระพร้อมคา่ ทัวร์)
• ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
• ค่าธรรมเนยี มวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้ น)
หมายเหตุ
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/hong-kong/704

