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กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซิ นเจิ้น
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q1-6 สายการบิ น
รอยัล จอร์แดนเนี ยล เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (สายการบิ นกาหนดให้
โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้าหนัก 30 กิ โลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลาก
เพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
ออกเดินทางสู่ฮอ่ งกง โดยเที่ยวบิ นที่ RJ 182 (บริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นาท่านนังรถโค้
่
ชปรับอากาศ
ั่
ข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝงเกาลู
น ฮ่องกงตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ั ่ นตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิม
โดยอยู่ตดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
เป็นเพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอาเภอซินอัน เมืองเซินเจิน้ หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงคราม
ฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาดับ ต่อมาภายหลังใน
ปี 1898 อังกฤษได้ทาสัญญาเช่าซือ้ พืน้ ทีท่ างตอนใต้ของลาน้าเซินเจิน้ ซึง่ ปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’
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เช้า
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คา่

รวมทัง้ เกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมือ่ ครัง้ อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบ
สิบเท่า และนาท่านเดินทางสู่เมืองเซิ นเจิ้นโดยรถไฟฟ้ า หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
เซิ นเจิ้น-ช้อปปิ้ งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 มิ ติ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเซิ นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิน้ ได้รบั การวางระบบผังเมืองอย่างดีมี
สภาพภูมทิ ศั น์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นระเบียบสวยงาม นาท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และ
ชิ มชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดขี น้ึ ชือ่ ของจีน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่หลอหวู่
Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึ่งคนไทยรูจ้ กั ในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสนิ ค้ามากมาย
หลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็นของฝากสาหรับคนทีท่ ่านรัก
และตัวท่านเอง นำท่ำนเดินทำงสู่วดั กวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ ของความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญญูร้คู ณ
ุ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่ำนเปรียบเสมือน
ตัวแทนของควำมเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอำจไม่ครันคร้
่ ำมต่อศัตรู ท่ำนเป็นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขำ มี
สติปญั ญำเลอเลิศมำก และไม่เคยประมำท กำรบูชำขอพรท่ำนก็หมำยถึงขอให้ท่ำนช่วยอุดช่องว่ำงไม่ให้
เพลีย่ งพล้ำแก่ฝำ่ ยตรงข้ำม และให้เกิดควำมสมบูรณ์ดว้ ยคนข้ำงเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวำรทีไ่ ว้ใจได้นั ่นเอง
ดังนัน้ ประชำชนคนจีนจึงนิยมบูชำ และกรำบไหว้ท่ำนเพื่อควำมเป็นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวใน
ทุกๆ ด้ำน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมพิ พิธภัณฑ์เซิ นเจิ้น Shenzhen Museum ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดง
นิทรรศการเกีย่ วกับเมืองเซินเจิน้ มีทงั ้ โบราณวัตถุ ประวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตัง้ แต่ปี 1988 และชมสินค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิ มะ” สรรพคุณ
หลากหลายแก้น้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้รดิ สีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นำท่ำนแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี ำจำก
ผ้าไหมจีนทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยเฉพำะผ้ำห่มไหมทีห่ ม่ อุ่นในหน้ำหนำวและเย็นสบำยในหน้ำร้อน ชมวิธกี ารนา
เส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ า ทัง้ ใช้ เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่
จริง) เพื่อมาทาใส้ นวมผ้ าห่ มไหมซึง่ เหมาะกับการซื้อเป็นทัง้ ของฝากและใช้ เอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสู่ย่ำนธุรกิจหลักของเซินเจิน้ เบย์ พืน้ ทีป่ ระมำณ 125 ล้ำนตำรำงเมตร เป็นโครงกำรทีแ่ สดงถึง
วัฒนธรรมด้ำนท่องเทีย่ ว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้ำนอำหำร, โรงแรม, สโมสรต่ำงๆ มำกมำย พร้อมกับชมโชว์
น้าพุ 3 มิ ติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า
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ฮ่องกง-วัดแชกงหมิ ว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ งซิ ตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนสู่วดั แชกงห
มิ ว หรือวัดกังหันนาโชค วัดนี้ตงั ้ อยู่ทต่ี ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ ถือเป็นชำนเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่ำแก่ของ
ฮ่องกง สร้ำงขึน้ เมื่อ 400 กว่ำปีผำ่ นมำแล้วในสมัยรำชวงศ์ชงิ ขึน้ ชือ่ ลือชำในเรื่องควำมศักดิ ์สิทธิ ์ในด้ำนของ
ั ้ ำพ่อแช้ ก๊ง และดำบไร้พำ่ ยเป็นสิง่ ศักดิ ์สิทธ์ประจำวัด ตำนำนเล่ำ
โชคลำภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรูปปนเจ้
ว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้ ทัวประเทศ
่
และเหตุกำรณ์
นี้ได้กอ่ เกิดบุรุษชำตินกั รบทีช่ อ่ื ว่ำขุนพล แช้ ก๊ง ทีไ่ ด้ยกทัพไปปรำบปรำมควำมวุน่ วำยทีเ่ กิดขึน้ แทบทุก
สำรทิศ และท่ำนเองก็ได้ชอ่ื ว่ำเป็นนักรบทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำไม่เคยแพ้ใคร เพรำะไม่วำ่ จะยกทัพไปปรำบกบฏทีไ่ หนก็
จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนก็ได้ชอ่ื ว่ำเป็นดำบไร้พ่ำยเช่นกัน ดำบไร้พำ่ ยของท่ำนคนจีน
ถือว่ำมีควำมเป็นมงคลในด้ำนของศำสตร์วงจุย้ ในเชิงของกำรต่อสูเ้ ป็นอย่ำงสูง ธนำคำรแบงค์ออฟไชน่ำของ
ฮ่องกงถึงกับจำลองดำบของท่ำนไปก่อสร้ำงตึกสำนักงำนใหญ่ของธนำคำร ทีม่ ชี อ่ื ว่ำตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ ำของจีก้ งั หันนำโชคทีม่ ชี อ่ื เสียงของ
วงกำรกำรท่องเทีย่ วฮ่องกง ทีไ่ ม่วำ่ ทัวร์ไหนทีม่ ำฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่ำเลือกซื้อสินค้ำมงคลชิน้ นี้ เพื่อ
เสริมสร้ำงบำรมีและศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทัง้ สิน้ นาท่านชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ทข่ี น้ึ ชือ่ ของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ มยอด นาท่านชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพือ่ สุขภาพสามารถเลือก
ซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา นำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนำดใหญ่เป็นสองเท่ำของเกำะฮ่องกง และ
เป็นเกำะทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ุดในคำบสมุทรฮ่องกง นำท่ำนนังกระเช้
่
า Ngong ping 360 จำกตุงชุงสู่ทร่ี ำบ
นองปิง เป็นกระเช้ำทีย่ ำวทีส่ ุดในโลก ท่ำนจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศำของเกำะลันเตำ (กรณีกระเช้ำ
ปิดจะใช้รถโค้ชขึน้ แทน และถ้ำเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่สำมำรถเทีย่ วเกำะลันเตำได้ จะพำทุกท่ำนไปเทีย่ วสถำนที่
อื่นแทน) พบกับสถำปตั ยกรรมจีนโบรำณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege) บน
พืน้ ที่ 1.5 เฮคตำร์ อิสระเทีย่ วชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บา้ นจาลองแห่งนี้ท่านจะได้พบ
ความสนุกทีส่ ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่านนมัสการ
พระใหญ่วดั โป่ หลิ น องค์พระสร้ำงจำกกำรเชือ่ มแผ่นสัมฤทธิถึ์ ง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร
องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขำเบือ้ งล่ำงบริเวณทะเลจีนใต้ หลังจากนัน้ ให้ทกุ ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกทีข่ ายแต่สนิ ค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึน้ ไป ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า รองเท้า
นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club
21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชันใต้
้ ดนิ จะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่าน
ได้เลือกซื้อ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
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21.35 น.
23.25 น.

ออกเดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ RJ 183 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ

อัตราค่าบริการ***21-23 ก.ย. 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริม (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

7,999.7,999.7,999.2,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั 2 คืน (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้าหนัก
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกาหนดให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ) / ค่าวี
ซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีทม่ี วี ซี ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง
1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี / ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก / ค่าวีซ่าจีนแบบเดีย่ วกรณีด่านตม. แจ้งปิด
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
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***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน
บริ ษทั ฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต
กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด***
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
7.
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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