
 
HKG001_RJ_MAY-JUL 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HKG001_RJ_MAY-JUL 2018 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-เซินเจิ้น         (- /-/เยน็) 

12.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 8 Row Q สายการบนิ Royal Jordan Airways (RJ) โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวย

ความสะดวกแก่ทกุท่าน 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ RJ 182 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

สายการบนิรอยลัจอรแ์ดนเครื่องแอรบ์สั A330 มีจอทีวสีว่นตวัทกุที่นัง่ ที่นัง่แบบ 2-4-2 // 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท่้านออก “ Exit  B” 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ Set Box จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสูเ่ซินเจิ้นโดยรถไฟ  

น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สอง   เซินเจิ้น-วดักวนอู-พพิธิภณัฑเ์ซินเจิ้น-ชาจนี เยื่อไผ่ บวัหมิะ-หยก-โชวม์่านน ้า-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน 

                    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมอืง

ทีต่ ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมือ่ปี 

ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากที่สุด เซิน

เจิ้ น ได ้ร ับก ารพ ัฒ นาจน เจริญ  ท ันสม ัยและมีภู มิท ัศน์สวยงาม  น าท่ าน ไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซินเจิ้น) ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีาร

จ ัดแสดงนิทรรศการเกี่ ยวก ับเมืองเซิน เจิ้ น  มีท ั้งโบราณว ัตถุ ประว ัติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 จากนัน้น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสินคา้โอท็อป

ของประเทศจนี เช่น ชาจนี , บวัหมิะ // หยก // ยางพารา 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : เมนูพเิศษ อาหารซีฟู๊ ด 
น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ูเป็นวดัที่ศกัด์ิสทิธ์ิที่ชาวเซินเจิ้นนิยมขอพรในเรื่อง 

หน้าที่การงาน สกัการะขอพระเทพเจา้กวนอู เป็นเทพสญัลกัษณ์แห่งความซื่อสตัย ์

ความจงรกัภกัดี และความกลา้หาญ น าท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งชอ้ปป้ิง
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ย่านวยัรุ่นของชาวจีน ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาทิ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิค และ

อื่นๆอกีมากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร : พเิศษ เมนูเป็ดปกักิง่+ไวน์แดง   
จากนัน้น าท่านชม MANGROVE GROOVE  โชวม่์านน ้ า การแสดงที่น าเอา แสงเลเซอร ์

สี เสียง และม่านน ้ามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้รา้งงานระด ับโลก 

OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ดว้ยเรื่องราวของเด็กหญิงผูม้ีความกลา้หาญกบัลิง ที่ ช่วยกนัออกตามหา 

เครื่องบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจ่ะน ามาใช ้ ปลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลดิเพลนิสนุก 

สนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ุดน้ี  

**ในกรณีโชวม่์านน า้ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลีย่นเป็นดูโชวว์ฒันธรรมที่หมูบา้นวฒันธรรมแทน ** 

น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สาม วดัแชกงมิว-วดัหวงัตา้เซียน-โรงงานจวิเวอรี-่ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ    (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทกุท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่ รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้น

มากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษม์งคลในการ

ท าธุรกิจจากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดร้บัรางวลั

อนัดบัเยีย่มยอด 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ตน้กนัที่

สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้ เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯและสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายมี  SHOPPING COMPLEXขนาด ใหญ่ ชื่ อOCEAN TERMINAL ซึ่ ง

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ

กนัได ้  

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดนเที่ยวบนิที ่RJ 183 

23.20 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น โชวม่์านน ้า  3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว  

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

14 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

01 ก.ค. 61 03 ก.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

12 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 26 9,999 9,999 9,999 3,500 

26 ก.ค. 61 28 ก.ค. 61 26 10,999 10,999 10,999 4,500 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าวซ่ีากรุป๊ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ในกรณียกเลกิวีซ่ากรุป๊ ตอ้งช าระค่าวีซ่าเดี่ยวเขา้จนี ท่านละ 1,500 บาท  

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
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 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 

 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

     2. กรณียกเลกิ    

   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการ 

          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

  จรงิในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.  บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

  บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั  

  บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่

รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุ

สุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือ

ได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


