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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่ 

  .!! น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั7น 4 ประตู $ เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES  โดยมีเจ้าหน้าทีGบริษัท

คอยให้การต้อนรับ 

 �.%� น. เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน EK ��% บริการอาหารและเครืGองดืGมบนเครืGอง  
 #. ! น. ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยเรือเฟอร์รี�   
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ . ช.ม.) นําท่านเข้าสู่ทีGพกั � XIANGQUAN HOTEL ���� หรือเทยีบเท่า  

วนัทีGสอง ถนนคู่รัก The Lover’s Road – วดัดอกบัวขาว – เซินเจิ7น – ช้อปปิ7 ง LOWU – ชมโชว์ม่านนํ7า � มิติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีGพกั พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จู

ไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือทีGมีชืGอเรียกว่า “หวีGหนีG” เป็นรูปปั6 นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ� งยื�นออกไปในทะเล ใหท้่านชมถนน
คู่รัก เป็นถนนซึ�งอยูริ่มชายหาด ที�ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และ
ที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ6าไดมี้การนาํเกา้อี6  หรือ มา้นั�ง ซึ� งทาํมาสาํหรับ 
< คนนั�งเท่านั6น จึงตั6งชื�อวา่ถนนคู่รัก นาํท่านกราบนมสัการสิ�งศกัดิ= ที�ชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลิน 

หรือวดัดอกบัวขาว กราบนมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอี@ยะ (เทพ
แห่งโชคลาภ) เพื�อความเป็นสิริมงคล นาํท่านชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลาย



 

 

แกน้ํ6าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  
เทีGยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร... เมนูเป๋าฮื7อ ไวน์แดง จากนั6นนาํท่าน ชมหยก ทีGมีผีซิGว สัตวน์าํโชคที�ชาวจีน

เชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ�ารวย และมีแต่โชคลาภ จากนั6นนาํท่านชมร้านผ้าไหม ชมผลิตภณัฑที์�
ทาํจากไหมจีน อาทิ ใส้ผา้หม่ ผา้หม่ หมอน ฯลฯ จากนั6นนาํท่านเดินทางสู่เซินเจิ6น (โดยรถโคช้ ) เซินเจิ7น เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจิ6นไดรั้บ
การวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม จากนั6นนาํท่านเดินทางสู่
ที�ชอ้ปปิ6 งสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ6น LOWU CITY คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้
มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลือกซื6อเป็นของฝากสาํหรับคนที�ท่านรักและตวัท่านเอง ไม่วา่จะเป็น เสื6อผา้, 
กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีใหไ้ดเ้ลือกสรรมากมาย  ทุกชิ6นลว้นเป็นของเลียนแบบ   

คํGา บริการอาหารคํGา ณ ภัตตาคาร..หลงัอาหารนาํท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชว์นํ7าแบบ 3D ที�ใช้
ทุนสร้างกวา่200 ลา้นหยวน จดัแสดงที� OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ� งเป็นโรงละครทางนํ6าขนาด
ใหญ่ที�สามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวที์�เกี�ยวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวเิศษที�ออกตามหาเครื�องบรรเลงเพลงที�มีชื�อ
วา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื�อเอามาช่วยนกที�ถูกทาํลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสง
เลเซอร์ ไฟ เครื�องเปล่งแสง ม่านนํ6า ระเบิดนํ6า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด เป็นโชวน์ํ6าที�ใหญ่และทนัสมยัที�สุดในโลก  

 นําท่านเข้าสู่ทีGพกั SHANSHUI HOTEL OR FX HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีGสาม เซินเจิ7น-ฮ่องกง –วดัแชกงหมิว – อ่าวนํ7าตื7น  Repulse Bay – ช้อปปิ7 งถนนนาธาน – กรุงเทพ ฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีGพกั...หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟใชเ้วลาเดินทางประมาณ . ชั�วโมง 
จากนั6นนาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื�อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อกนัวา่ถา้
หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิ�งชั�วร้ายและ นาํแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดันี6 ในวนัขึ6นปีใหม่ จากนั6น
เดินทางสู่ อ่าวนํ7าตื7น Repulse Bay หาดทรายรูปจนัทร์เสี6 ยวแห่งนี6  สวนที�สุดแห่งหนึ�งและยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํ
ภาพยนตร์หลายเรื�อง นาํท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปปั6 นเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็น
สิริมงคลที�บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นาํท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซึ� งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งครั6 งจะมีอายุ
เพิ�มขึ6น นําท่านชมร้านจิวเวลรีG  

เทีGยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นาํท่านชอ้ปปิ6 งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซื6อสินคา้
แบรนเนมต่างๆ  จากนั6นอิสระใหท้่านเตม็อิ�มกบัการ ช้อปปิ7 งย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั6งตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ย              
มีร้านขายของทั6งเครื�องหนงั, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที�เป็นของพื6นเมือง
ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN 

TERMINAL ซึ� งประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยูแ่ละมีทางเชื�อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้
" . � น.    เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เทีGยวบินทีG EK ��� 

"�. � น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.... 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

**สาํหรับท่านที�ตอ้งออกตั]วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั6 งก่อนทาํการออกตั]วเนื�องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**รายการนี7จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพืGอโปรโมทการท่องเทีGยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ %� นาท ี-1 ชัGวโมง** 

 



 

 

 

หมายเหตุ  **** เนื�องจากราคานี6 เป็นราคาโปรโมชั�น**** 

 *** ลูกคา้ตอ้งชาํระเงินทั6งหมด พร้อมส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ต ภายใน < วนัหลงัจากทาํการจอง บริษทัฯขอสงวน
สิทธิ= ในการยกเลิกที�นั�ง*** 

อตัราค่าบริการ ***ราคาทวัร์นี7เป็นอตัราพเิศษไม่มีแจกกระเป๋าหรือของสมนาคุณใดๆทั7งสิ7น*** 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ "-� ท่าน 
เดก็อายุตํGากว่า  8 ปี พกัเดีGยว 
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อตัราค่าบริการนี7รวม 
.. ค่าตั]วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ  
<. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
_. ค่านํ6าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน <` กก. 
a. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
b. ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ < ท่านหรือ  _ ท่าน  
c. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
d. ค่าอาหารตามมื6อที�ระบุในรายการ    
e. ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
f. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ .,```,``` บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี7ไม่รวม 
**ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการ
ใชบ้ริการ) 
**ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ f` หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
**ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม d% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย _% 

@ @ เงืGอนไขการให้บริการ @ @ 
*    ชาํระเงินทั6งหมดพร้อม พร้อมรายชื�อสาํหรับจองบตัรโดยสาร ภายใน < วนันบัจากวนัจอง  
*    กรณีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อ 
      วา่ท่านสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั6นๆ 
* เนื�องจากราคานี6 เป็นราคาโปรโมชั�น ตั]วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั]วเท่านั6น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั6งสิ6น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ= ในการ
คืนเงิน ทั6งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 



 

 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ=  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั6งสิ6น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั6งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ= ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั6งสิ6น 

 

 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง _` วนั  เก็บค่าเสียหายตามจริงที�เกิดขึ6น ... 
<.  ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 7-13 วนั  ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั6งหมด 
_.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ= ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง .b คน  

เงืGอนไขและข้อกาํหนดอืGนๆ 
..ทวัร์นี6สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั6น 
<.ทวัร์นี6 เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั6งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั6งหมดใหแ้ก่ท่าน 
_.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ= ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ .b ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั
นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย d วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย .` วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
a. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ= ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั]วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
b.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ= ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั6งนี6บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 
c.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ= ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ6นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 
d. อตัราค่าบริการนี6คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั6น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ= ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ6น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั]วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื6อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  
e. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั6น  

 
 


