
   

 

 

 

  

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 คน 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 คน 

พกัเดี ยวเพิ ม 

22-24 / 25-27/28-30 มิถุนายน 

5-7/7-9/10-12/19-21 กรกฎาคม 

2-4/9-11/16-18/23-25 สิงหาคม 60  
 

7,999.- 7,999.- 7,999.- 4,000.- 

 

 



   

 

 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ: น  
12.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั:น 4  

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M โดยมีเจา้หนา้ที� อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ                

14.55 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที� CX654 

(บนเครื องมีบรกิารอาหาร) 

18.45 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ�งตั8งยูบ่นเกาะ
ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 นาํท่านไปยงัเซินเจิ: นโดยรถโคช๊ผ่านด่าน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั  วโมง) 
 เซินเจิ: น” ซึ�งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง
เศรษฐกิจการคา้ที�สาํคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยั
อีกดว้ย ***อิสระอาหาร กลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั*** 
ที พกั  Royal Century Hotel หรอืเทียบเท่า 

วนัที สอง เซินเจิ: น –พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ: น -จาํลองหมู่บา้นฮอลลแ์ลนด ์–ชอ้ปปิ: งตงเหมิน-  
                  โชวน์ํ:าแบบ 3 D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม (1) 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื8 อ รา้นผา้ไหม ,หยก และรา้นบวัหิมะ จาก รา้นโรงงานผลิตชั8นนําของ
เซินเจิ8 น  จากนั �นนําท่านชม พพิธิภัณฑ์เซนิเจิ �น ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบัเมือง
เซนิเจิ �น มีทั �งโบราณวตัถ ุประวตัิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้า
ชมมาตั �งแต่ปี 1988  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวนแ์ดง) (2) 
จากนั8นนําท่านชมและถ่ายภาพกบัจาํลองหมู่บา้นฮอลแลนด ์ชมดอกทิวลิปจาํลอง ดอกไม้
ประจาํชาติฮอลแลนดน์อกจากนี8 ยงัมีอาคารและสถานที�ตกแต่งใหเ้หมือนอยูใ่นประเทศ
ฮอลแลนด ์  จากนั8นนําท่านอิสระชอ้ปปิ8 งตลาดตงเหมิน ตลาดตงเหมินเป็นเเหล่งรวมสินคา้
เเฟชั �นมีหลากหลายใหเ้ราไดเ้ลือกตามคุณภาพที�เราตอ้งการราคาแบบต่อรองไดต้ลาดแหง่นี8 ยงั
มีอาหารอร่อยๆ ใหเ้ลือกชิมเยอะ หรือจะเป็น อาหารพื8 นเมือง ที�น่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเป็น
อาหารประเภทปิ8 งยา่งที�ถือเป็นไฮไลท ์ยอดนิยมกนัเลย อร่อยและราคาไม่เเพง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (3) 



   

 

 

 

หลงัอาหาร นําท่าน ชมโชวน์ํ:าแบบ 3D ที�ใชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้นหยวน จดัแสดงที� OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ซึ�งเป็นโรงละครทางนํ8าขนาดใหญ่ที�สามารถจุได ้2595 คน เป็น
โชวที์�เกี�ยวกับเด็กหญิงผูก้ลา้กับลิงวิเศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มีชื�อว่า “ปีกแห่ง
ความรกั” เพื�อเอามาช่วยนกที�ถูกทําลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ ์
เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครื�องเปล่งแสง ม่านนํ8า ระเบิดนํ8า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชวนํ์8าที�ใหญ่
และทนัสมยัที�สุดในโลก 
ที พกั  Royal Century Hotel หรอืเทียบเท่า 

วนัที สาม เซินเจิ: น – วัดหวังตา้เซียน- วัดแชกุงหมิว –อิสระชอ้ปปิ: งนาธาน- สนามบินฮ่องกง - 
กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม (4) 
  จากนั:นนาํท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั  วโมง) 

จากนั8นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ซึ�งเป็นวัดลัทธิเต๋าที�สําคัญที�สุดของฮ่องกง มีผู ้
ศรทัธามากมายสนใจเสี�ยงเซียมซีทาํนายโดยเขยา่กระบอกไมไ้ผ่จนกว่าแท่งไมไ้ผ่ที�ติดหมายเลข
จะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ�ง ซึ�งตวัเลขเหล่านั8นจะมีคาํทํานายไขขอ้ขอ้งใจในสิ�งที�ตั8งคาํถาม 
บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซึ�งเป็นที�ประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้ต่างๆ ตั8งอยูห่ลายจุด และตกแต่ง
พื8 นที�โดยรอบวดัดว้ยรปูแบบการจดัสวนจีนแบบดั8งเดิม จากนั8นทาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว 
หรือวัดกงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้งตามความเชื�อที�ว่า การหมุนกงัหนั
กลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีไดแ้ละการเริ�มตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน 
จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดที�นี�  โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบรื�นลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ�งฉิว เหมือน
กงัหนัลู่ลม จากนั8นนําท่านชม โรงงาน จวิเวอรร์ี  ที�มีชื�อเสียงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดบั
ท่านสามารถหาซื8 อไดใ้นราคาพิเศษ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
จากนั8นใหท่้านชอ้ปปิ8 งอยา่งเต็มอิ�มที�ใจกลางแหล่ง ชอ้ปปิ: งยา่นถนนนาธาน หรือชอ้ปปิ8 งที� 
DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ที�มีชื�อเสียงจากทั �วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสูส่นามบิน  กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมาย 

17.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที�  CX703 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************** 

 



   

 

 

 

***ในกรณีที ลกูคา้ตอ้งออกตั gวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั:ง 

มิฉะนั:นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั:งสิ: น *** 

***อตัราค่าบริการสงวนสทิธิjเฉพาะผูถื้อพาสปอรต์ไทยเท่านั:น  

สาํหรบัชาวตา่งชาตกิรุณาสอบถามก่อนทาํการจอง*** 

 

 

 

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** 

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธิjในการไม่คืนเงินใดๆทั:งสิ: นทุกกรณี** 

**ตั gวเครื องบินไม่สามารถทาํการเลื อนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั:น** 

กรณีลกูคา้มีวีซ่าจนีตดิในเลม่พาสปอรต์และวีซ่าจนี
ยงัไม่หมดอายุ ทางตม.จนีจะใชวี้ซ่าในเลม่ก่อน  

กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ก่อนสาํรองที นั  ง 
ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พื8 นเมืองใหนั้กท่องเที�ยว
ทั �วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นจิว
เวอรร์ี  ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุก
ท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื8 อหรือไม่ซื8 อขึ8 นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั8งสิ8 น ในกรณีที ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที รายการกาํหนด
ไว ้ทางบรษิทัใครข่อเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 



   

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี: รวม   
1. ค่าตั kวเครื�องบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมที�พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามที�ระบุในรายการ 
5. ค่าวีซ่าหนา้ด่าน (144 ชั �วโมง) 
6. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที�ยวที�ระบุตามรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
8. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 
บาท) ทั8งนี8 ยอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

9.ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั �วโมง และ ไม่สามารถทาํคืนไดใ้นกรณีลกูคา้มีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้
และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านั8น 
อตัราค่าบรกิารนี: ไม่รวม    

1.ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊หนา้ด่าน ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั8งสิ8 น ทาํใหไ้ม่สามารถ
ยื�นวีซ่ากรุป๊ไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิq ในการเก็บค่าวีซ่าเพิ�มเติมจากราคาทวัร ์ดงันี8   
- วีซ่าเดี�ยวแบบปกติ 4 วนัทาํการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑตูจีน เขา้-ออกครั8งเดียว 
ท่านละ 1,500 บาท  
- วีซ่าเดี�ยวเเบบด่วน 2 วนัทาํการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั8งเดียว 
ท่านละ 2,550 บาท 
 
เอกสารยื นวีซ่าจนีใชด้งันี:  
1.1.พาสปอรต์เล่มจริง 
1.2.รปูถ่ายพื8 นหลงัสีขาว 2 รปู ตามระเบียบ รปูถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑตูกรุณาสอบถามกบั
พนักงานขายทุกครั8ง 
2. ค่าระวางกระเป๋านํ8าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั �งพิเศษ 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที�จา่ย 3% 
6. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 1,200 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่า
ผูใ้หญ่) 



   

 

 

 

เงื อนไขการจอง    1. ชาํระเต็มจาํนวน ภายใน 24 ชั �วโมงหลงัจากทาํการจอง 
พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุและมีอายุ
เหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธิjในการไม่คืนเงินใดๆ
ทั:งสิ: นทุกกรณี** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิqที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์8  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ8 นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ8 นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิqและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการที�

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั8งสิ8 น 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี8 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั8งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี8 อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี8 คิดตามราคาตั kวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั kวเครื�องบินปรบัสงูขึ8 น บริษัทฯ สงวนสิทธิqที�จะปรบัราคาตั kว

เครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั8งที�กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิqที�จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั8งสิ8 น 

 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอื์�นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั8นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิqในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั8งสิ8 นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั8น 



   

 

 

 

10.หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั8งสิ8 น แต่ทั8งนี8 ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธิqการจดัหานี8 โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเท่านั8นเมื�อทาํการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั8น 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั8งสิ8 น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื8 อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เนื�องจากตั kวเครื�องบินเป็นตั kวราคาพิเศษ เมื�อออกตั kวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตั kวเครื�องบินไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั8งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางที� ชื�อเป็นชายแต่ร่างกายดเูป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั8งสิ8 นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เนื�องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั8นๆ 

 


