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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิเคนย่าแอรเ์วย ์
 
วนัแรก   กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-เซินเจิ้น     (- /-/เยน็) 

12.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 10 Row W เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเคนย่าแอรเ์วย ์Kenya Airways (KQ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.10 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ KQ 860   **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

18.45 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit  B”  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เซนิเจิ้น โดยรถไฟ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็แบบ Set Box 

จากนั้น  น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเท่า 4** 

 

วนัที่สอง   เซินเจิ้น-พพิธิภณัฑเ์ซินเจิ้น-ชาจนี เยื่อไผ่ บวัหมิะ-หยก-ชอ้ปป้ิงหล่อหวู่ -โชวม่์านน ้ า Mangrove Groove  

                     (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมือง

ที่ต ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมือ่ปี 

ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากที่สุด เซิน

เจิ้ น ได ้ร ับก ารพ ัฒ น าจน เจริญ  ท ัน สม ัยและมีภู มิท ัศน์ส วยงาม  น าท่ าน ไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภณัฑ ์เซินเจิ้น) ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีาร

จ ัดแสดงนิทรรศการเกี่ ยวก ับ เมืองเซิน เจิ้ น  มีท ั้งโบราณว ัตถุ  ประว ัติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 จากนัน้น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสินคา้โอท็อป

ของประเทศจนี เช่น ชาจนี,เยื่อไผ่ ,บวัหมิะ และหยก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : พเิศษ เมนู SEA FOOD  
น าท่านเดินทางสู่ที่ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”คนไทยรูจ้กั

ในนามมาบุญครองเมอืงไทย เป็นแหล่งเสื้อผา้ กระเป๋า นาฬิกา ที่มชีื่อเสียงมากที่สุด คน

ไทยที่มาเทีย่วจะแวะซื้อเสื้อผา้คุณภาพดีที่น่ี กระเป๋าหนงัยี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่นหลุยส ์วติต

อง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใีหเ้ลือกหลายแบบ พนกังานขาย

หลายรา้นพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายใน
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แบ่งซอยเป็นรา้นขนาดเลก็มากมาย แต่ละรา้นจะมี CATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไปหยิบ

สนิคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร : พเิศษ เมนูเป็ดปกักิง่+ไวน์แดง   
จากนัน้น าท่านชม MANGROVE GROOVE  โชวม่์านน ้ า การแสดงทีน่ าเอา แสงเลเซอร ์ส ีเสยีง และมา่นน า้มาผสมผสานกนั 

ดว้ยเทคนิคและทมีงานผูส้รา้งงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ้่มทนุกว่า 200ลา้นหยวน 

จดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรื่องราวของเดก็หญงิ 

ผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทีช่่วยกนัออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจ่ะน ามาใช ้

ปลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลดิเพลนิสนุก 

สนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ุดน้ี  

จากนั้น  น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเท่า 4** 

 

วนัที่สาม วดัแชกงมิว-วดัหวงัตา้เซียน-โรงงานจวิเวอรี-่ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทกุท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสริิมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้น

มากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถึงฤกษม์งคลใน

การท าธุรกิจจากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดร้บั

รางวลัอนัดบัเยีย่มยอด 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ตน้กนัที่

สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของท ัง้ เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯ และ สินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ

ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.35 น.  เหริฟ้ากลบัสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ Kenya Airways เทีย่วบนิที ่KQ 861 **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

23.45 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

 

.................................................................................... 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น โชวม่์านน ้า 3 วนั 2 คืน บินเคนย่าแอรเ์วย ์

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

07 ก.ย.60 09 ก.ย.60 24 8,999 8,999 8,999 3,000 

10 ต.ค.60 12 ต.ค.60 25 8,999 8,999 8,999 3,000 

12 ต.ค.60 14 ต.ค.60 24 8,999 8,999 8,999 3,000 

17 ต.ค.60 19 ต.ค.60 24 8,999 8,999 8,999 3,000 

19 ต.ค.60 21 ต.ค.60 24 8,999 8,999 8,999 3,000 

26 ต.ค.60 28 ต.ค.60 24 9,999 9,999 9,999 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตั๋ว 
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
- ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง) 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
- ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
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- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มที่ ส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี
เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดัง

กล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหมิะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาที
ซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซือ้ซือ้หรือไม่ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้สิน้หากท่านใด
ไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***
รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับสับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม 

 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทาง
ไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 
วัน) 

     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นใน
กรณีวันหยุดเทศกาล, 

           วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
   2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการ 
         เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง ในกรณี 
           เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 
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4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ 

   ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5. คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดนิทางไปด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคัญ 

- หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 
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- กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


