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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก(มี

เตียง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 คน 

รำคำเด็ก

(ไม่มีเตียง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 คน 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

22-24 มิถุนำยน 2560 

30 มิถุนำยน – 2 กรกฎำคม 2560 

14-16 /15-17 กรกฎำคม 2560 

4-6/17-19/18-20/24-26/25-27 

สิงหำคม 2560 

1-3/8-10/15-17/22-24 กันยำยน 

2560 

8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 
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วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้ น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้ น – ช้อปป้ิงหลอหวู่  (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสัมภาระ                                                               

06.45 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616  

(บนเครื่องมีบริกำรอำหำร) 

10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ

ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว  

 น ำท่ำนไปยงัเซินเจิ้ นโดยรถโคช๊ผ่ำนด่ำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

 เซินเจิ้ น” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง

เศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย

อีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจิน้ มี
ทัง้โบราณวตัถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมา
ตัง้แต่ปี 1988จากน้ันให้ท่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนาน
นามว่า มำบุญครองเซินเจิ้ น หรือ หลอหวู่ มอลล ์ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมช่ือดัง

ม าก ม าย  อ าทิ  Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ***อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั*** 

ท่ีพกั  Royal Century Hotel หรือเทียบเท่ำ (เซ่ินเจิ้ น) 

วนัท่ีสอง เซินเจิ้ น -รำ้นผำ้ไหม รา้นหยก -รำ้นบัวหิมะ –จ  ำลองหมู่บ้ำนฮอลลแ์ลนด ์– 

                ช้อปป้ิงตงเหมิน- โชวน์ ้ำแบบ 3 D   (B/L/D)  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร โรงแรม 
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จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือ รำ้นผำ้ไหม ,หยก และรำ้นบัวหิมะ จาก รา้นโรงงานผลิตชั้นน าของ

เซินเจิ้ น จากน้ันน าท่านชมและถ่ายภาพกบัจ  ำลองหมู่บ้ำนฮอลแลนด ์ ชมดอกทิวลิปจ าลอง 

ดอกไม้ประจ าชาติฮอลแลนดน์อกจากน้ียังมีอาคารและสถานท่ีตกแต่งใหเ้หมือนอยู่ในประเทศ

ฮอลแลนด ์

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวนแ์ดง) 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลำดตงเหมิน เป็นเเหล่งรวมสินคา้เเฟชัน่มีหลากหลายใหเ้ราได้

เลือกตามคุณภาพท่ีเราตอ้งการราคาแบบต่อรองไดต้ลาดแห่งน้ียังมีอาหารอร่อยๆ ใหเ้ลือกชิม

เยอะ หรือจะเป็น อาหารพ้ืนเมือง ท่ีน่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเป็นอาหารประเภทป้ิงย่างท่ีถือเป็น

ไฮไลท์ ยอดนิยมกนัเลย อร่อยและราคาไม่เเพง 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

หลังอาหารน าท่านชมโชว์น ้าแบบ 3D ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2595 คน เป็นโชว์ท่ี

เกี่ยวกบัเด็กหญิงผู้กล้ากบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า “ปีกแห่งความรกั” 

เพ่ือเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสง

เลเซอร ์ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้ า ระเบิดน ้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น ้ าท่ีใหญ่และ

ทันสมัยท่ีสุดในโลก 

ท่ีพกั  Royal Century Hotel หรือเทียบเท่ำ  (เซ่ินเจิ้ น) 

วนัท่ีสำม เซินเจิ้ น – วดัแชกุง –รำ้นจวิเวอรี่- อิสระช้อปป้ิงนำธำน- สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

(B/-/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร โรงแรม  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปฮอ่งกงโดยรถไฟ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

 จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือวดักังหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเช่ือท่ีว่า การหมุนกงัหนักลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเร่ิมต้นปีใหม่ หลังวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแก้เคล็ดท่ีน่ี โดยกงัหันลมจะพาชีวิตราบร่ืน

ล้อลมและธุรกิจเงินทองว่ิงฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม    จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี่ ท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ 



 

 

 

 

 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร ์     HKG016  ZEN KGLAR 3D2N SEP17-CX-w18 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ช้อปป้ิงย่ำนถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิง

ท่ี DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

  (อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั) 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  กรุณำตรงต่อเวลำนดัหมำย 

**ส ำหรบัพีเรียดวนัท่ี 22-24 มิ.ย.,17-19 และ 24-26 ส.ค. ไฟลท์ขำกลบัเป็น  

CX703 เวลำบิน HKG-BKK 17.05-19.00 น.** 

21.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 

***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสิทธิ์เฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น  

ส ำหรบัชำวต่ำงชำติกรุณำสอบถำมก่อนท ำกำรจอง*** 

 

 

 

**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง** 

**ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถท  ำกำรเล่ือนวนัไป-กลับได ้
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ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงไป-กลับ พรอ้มกรุป๊เท่ำนั้น** 

กรณีลูกคำ้มีวีซ่ำจีนติดในเล่มพำสปอรต์และวีซ่ำจีน

ยงัไม่หมดอำยุ ทำงตม.จีนจะใชวี้ซ่ำในเล่มก่อน  

กรุณำแจง้กับทำงเจำ้หนำ้ที่ก่อนส  ำรองที่นัง่ 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ ประเทศจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินค้า

พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คือ รำ้นผำ้ไหม, รำ้นบัวหิมะ, ร้ำนชำ, รำ้น

ไข่มุก, ร้ำนหยก,รำ้นจิวเวอร์รี่ ซ่ึงจ  าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร ์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียน

ให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้ งส้ิน ในกรณีท่ีท่ำนไม่ไดล้งร้ำนช้อปรฐับำล

ตำมท่ีรำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษัทใคร่ขอเก็บค่ำใช้จำ่ยรำ้นละ 600 RMB / คน 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่าวีซ่าหน้าด่าน (144 ชัว่โมง) 

6. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ีย่อมอยู่ ในขอ้จ  ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
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9.ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่โมง และ ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยู่แล้ว

และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม    

1.ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ

ย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมเติมจากราคาทัวร ์ ดงัน้ี  

- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย์ และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เข ้า-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 1,500 บาท  

- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วันท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย์ และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 2,550 บาท 

 

เอกสำรย่ืนวีซ่ำจนีใช้ดงัน้ี 

1.1.พาสปอรต์เล่มจริง 

1.2.รูปถ่ายพ้ืนหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกับ

พนักงานขายทุกครั้ง 

2. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. ค่ำทิปไกดห์ัวหนำ้ทัวร ์และคนขบัรถ 1,000 บำท ต่อลูกคำ้ 1 ท่ำน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่ำ

ผูใ้หญ่) 

 

เง่ือนไขกำรจอง    1. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากท าการจอง 

พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  
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กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได  ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่   นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวร์อ่ืนทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก  ากบัเท่านั้น 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยู่ในรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดับ

เดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในย่านเดียวกนั  
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12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ  

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

 


