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วนัแรก กรงุเทพ ฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน                

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่ นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์สายการบินเอ
มิเรตส ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

13.45 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดย เท่ียวบิน EK384 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
17.45 น. ถงึ สนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู่ เซินเจ้ิน 

โดยรถโคช้ (ประมาณ 45 นาท)ี  
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  และนําท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

พกัท่ี CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่ -Splendid of China+ Show       
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   

หลงัจากนัน้นําท่านเทีย่วชมเมอืง เซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น
ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวาง
ระบบผงัเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  และแวะชมยาสมนุไพร
ทีข่ ึน้ชื่อสนิคา้โอท๊อปของจนี นําท่านเดนิทางสู่ท่ีช้อปป้ิงท่ี Lowu สนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ 
ซึง่คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่  เช่น กระเป๋า รองเทา้ 
นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากสาํหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเอง  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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ชมผลติภณัฑท์ีท่าํจากผา้ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาว  และเยน็สบาย
ในหน้ารอ้น จากนัน้น าท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจ าลองสถานท่ีส าคญัของจีน จ าลอง
สิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทัง้หมดทุกมณฑลของจนี อาท ิก าแพงเมอืงจนี วดัเสา้หลนิ อุทยานปา่หนิ 
พระราชวงัฤดรูอ้น จตุรสัเทยีนอนัเหมนิ กองทพัหุ่นดนิเผา เมอืงซอีาน พระราชวงัทเิบต เจดยีเ์มอืงตา้ห
ลี ่ฯลฯ  เช่น ก าแพงเมอืงจนี , หอฟ้าเทยีนถาน , พระราชวงักูก้ง เสมอืนยอ่เมอืงจนีอยูใ่นมอืท่าน น าท่าน
ชมหมู่บ้านวฒันธรรม Cultural Village เป็นศูนยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของชนเผ่า
น้อยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจนีทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายในหมูบ่า้นวฒันธรรม พร้อมทัง้ชม 
การแสดงโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีน ท่ีมีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต พร้อมระบบแสง สี เสียง ตระการตา  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
พกัท่ี CAA HOLYSUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-Repulse Bay-วิคตอเรีย-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหาร เข้าท่ีโรงแรม น าท่านเดนิทางกลบัฮ่องกงดว้ยรถไฟฟ้า ทุกท่านจะได้
สมัผสับรรยากาสชวีติความเป็นอยู ่การด าเนินชวีติของคนทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ  นําท่านเทีย่วเกาะฮ่องกง
ขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อ่าว
วคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม 
เชญิถ่ายรปูตามอธัยาศยั นําท่านเยีย่มชมโรงงาน จิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บั
รางวลัอนัดบัเยีย่มยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุด
แห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิ  และเจา้แม่
ทนิโห่วซึง่ทาํหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด 
นมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล  ขา้มสะพานต่ออายซุึง่
เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี     

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที ่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนด์
เนมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบ
ไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก
อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกรัา้นอาหารรสเดด็ของ
ฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ช้
อปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสู่สนามบิน*** 

22.20 น. เดนิทางโดย สายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
00.05 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  
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ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 

อตัราค่าบริการ ***25-27 ก.ค. / 12-14 ก.ย. 57*** 
         ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     12,999.- บาท  

         ราคาเดก็มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)      12,499. - บาท  

         ราคาเดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)     11,999.- บาท  

         พกัเด่ียวเพ่ิม           2,500.- บาท  

 

อตัราค่าบริการ ***8-10 ส.ค. / 26-28 ก.ย. / 10-13, 17-19 ต.ค. / 7-9 พ.ย. 57*** 
         ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     13,999.- บาท  

         ราคาเดก็มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)      13,499. - บาท  

         ราคาเดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)     12,999.- บาท  

         พกัเด่ียวเพ่ิม           3,000.- บาท  

 

อตัราค่าบริการ ***23-25, 24-26 ต.ค. 57*** 
         ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     14,499.- บาท  

         ราคาเดก็มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)      13,999. - บาท  

         ราคาเดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)     13,499.- บาท  

         พกัเด่ียวเพ่ิม           3,000.- บาท  

 

อตัราค่าบริการ ***5-7 ธ.ค. 57*** 
         ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     17,999.- บาท  

         ราคาเดก็มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)      17,499. - บาท  

         ราคาเดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)     16,999.- บาท  

         พกัเด่ียวเพ่ิม           4,000.- บาท  
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***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหน้าทวัร ์มเีจา้หน้าทีส่่งสนามบนิ และไกดท์อ้งถิน่  

พดูไทยไดค้อยบรกิาร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป ออกเดนิทาง (มหีวัหน้าทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

4. กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า  

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ  / ค่าทีพ่กั 2 คนื / ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัร
เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว้  / ค่าวซี่าเขา้เมอืงจนีเป็นวซี่ากรุป๊ (กรณทีีม่วีซี่าจนีอยูแ่ลว้ไม่
สามารถคนืค่าใชจ้า่ยได)้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์  / 
มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 10 หยวน/คน/วนั + ค่าทปิคนขบัรถ 10 หยวน/คน/วนั / + หวัหน้าทวัร ์10 หยวน/คน/วนั ***รวมตลอด 
การเดนิทางจา่ยทปิ 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ /  
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่ 
มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วนั  
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั / คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-15 วนั  / เกบ็ค่าใชจ้า่ย 5,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-6 วนั / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
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หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ
เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ  ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ 
การเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
3. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ  
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
4. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไป  
ในลกัษณะเหมาจา่ย  
5. เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั  
ฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ  
6. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  คอื

รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้  

 


