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11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู  6  

สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
 13.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX614  

           16.45 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอ
หัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์  น าทุกท่านออก  ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น   
น ำท่ำนเดินทำงสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ประมำณ 1 ชั่วโมง) 
เซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเน้ือที่  
2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจ้ินได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ที่เป็นระเบียบสวยงาม... 
 
น าท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น  “Lowu  City”  คนไทยรู้จักในนามมาบุญ
ครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรักและตัว
ท่านเอง    

 
 เย็น   รับประทำนอำหำร  ณ ภัตตำคำร พิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง  

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่    RENSHANHENG HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 
 
 

  เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ช (ประมาณ 3 ชม) 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 

บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่าง

สวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อน ใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาด

วนัท่ีสองของการเดินทาง     เซินเจ้ิน                      ( เชา้ / เท่ียง / เย็น  )      

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-เซินเจ้ิน                                          (  -  / -   / เย็น )      
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แห่งนี้ได้มีการน าเก้าอ้ี หรือม้านั่งซึ่งน ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยม

ของบรรดาคู่รัก 

น าท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี

นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการ พระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืนนาน ...และ

ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน“ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้ น าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ   พร้อมน าท่านชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ยำบัวหิมะ” สรรพคุณ

หลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุตฯลฯ และ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงาน หยก 

ของเมืองจีน 

เท่ียง   รับประทำนอำหำร  ณ ภัตตำคำร   

จากนั้นน าท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก ผ้ำไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว 

และเย็นสบายในหน้าร้อน  

น าท่านเข้าชม พระรำชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุง

ปักกิ่งพระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งนี้โอบ

ล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับ

สวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ท าให้สวน หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ

เพิ่มเติมและตกแต่งที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ

ธุรกิจการท่องเที่ยว สวนน้ีได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบ

รอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่รบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น 

อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ต าหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว  

เย็น   รับประทำนอำหำร  ณ ภัตตำคำร เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง 
จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ 

อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียนหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 
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น ำท่ำนเข้ำสู่ที่   SILVER ART HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 

  
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรมที่พัก  
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดยรถเรือ  (ประมำณ 1.30  ชั่วโมง) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การ
แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน  จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเร่ิมต้นปี
ใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบร่ืนล้อ
ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม   
น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง 
พร้อมชมร้ำนหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร – ห่ำนย่ำง 

น าท่านไหว้พระ วัดหวังต้ำเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าคร่ึง 
ศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ  
วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย     
 
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซำจุ่ย (ถนนนำธำน)  ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก ก าลังมองหาสินค้า
แฟชั่น หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้
อป ที่มีทั้งร้านค้าน าสมัยและมีชื่อเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจาก
ดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น   
 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน... 

20.00  น.     ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX703 / CX617 / CX709 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************** ขอบพระคุณอย่ำงสูง ************ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ฮ่องกง-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง-กรุเทพฯ                           (  เชา้ / เท่ียง / -  )      
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กำรท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวดังกล่ำวคือร้ำนหยก ร้ำนบัวหมิะ ร้ำนผ้ำไหม ร้ำนขนม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หำกท่ำนใด

ไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพ่ิม ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไข

ดังกล่ำวแล้ว   

** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรออก

ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 ก ำหนดเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่ำน) 
ท่ำนละ 

เด็ก(ต่ ำกว่ำ 12 ปี) 
มีเตียงเสริม 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็ก(ต่ ำกว่ำ 12 ปี) 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักท่ำนเดียว 

เพิ่ม 

 26-28,27-29 มกราคม 10,900.- 9,900.- 8,900.- 2,500.- 

2-4,3-5,9-11,10-12  กุมภาพันธ ์ 10,900.- 9,900.- 8,900.- 2,500.- 

9-10,10-12,16-18,17-19           

มีนาคม 
11,900.- 10,900.- 9,900.- 3,000.- 

24-26 มีนาคม  ไฟส์บิน 

BKK-HKG CX700 : 0825-1210 

HKG-BKK CX709 : 2225-0015 

12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

 
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเกินกว่าท่ีก าหนด* 

** 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์/ โปรแกรมและไฟสบิ์นอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ค านงึถึงผลประโยชน ์ของลูกคา้เป็นหลกั** 
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** อัตรานี้เป็นราคาส าหรับวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน 144 ชัว่โมง เข้า จูไห่ เซินเจิ้น
เท่านั้น หากกรณทีางสถานทูตจนียกเลิกการท าวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นท าวีซ่า
เดี่ยวในเล่ม ณ วนัที่เดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่า

เพิ่มท่านละ 1,800 บาท** 
 

** กรณี ลูกค้าทา่นใด มีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทาง ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอวา่ท่านใช้วีซ่า

ในเล่มใช้ในการผ่านด่านเข้าเมืองจนี ทางบรษิทัฯ ทัวร์ ไม่สมารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และ กรณี  ที่

มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทัง้สิ้น เพราะทางบริษัทฯ ไม่ได้ คิด

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าวซี่านั้นๆ  ** 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม   ค่าตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ต๋ัวโปรโมชั่น)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษี
น้ ามัน // ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่า
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินก าหนดท่านละ 20 
กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์  700 บาท / ตลอดทริป 
 // ค่าท าหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก าหนด//ค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ 
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่ก าหนดไว้ 
 
เอกสำรท่ีต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 
เงื่อนไขกำรจอง  
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   รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG ZEN ZHU FEWFRW 3D2N MAR18-CX-W24 

1.มัดจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
มาที่ บริษัทฯ  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
เงื่อนไขกำรยกเลิก  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
หมำยเหตุ  คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มี 
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการ 
และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ //  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ 
การใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ 
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
 


