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 ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307       
 

เท่ียวฮ่องกง-เซินเจ้ิน 4 วนั 3 คืน 
(พกัฮ่องกง 1 คืน/เซินเจ้ิน 2คืน)  

นมสัการขอพรหวงัตา้เซียน  อธิฐานจิตขอโชคลาภท่ีวดัแชกง  

พกัผอ่นเพลิดเพลินกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัยา่นถนนนาธาน 

ชอ้ปป้ิงของถกู ณ LOWU(มาบญุครองเมืองจีน) 
โชวก์ารแสดงแสง สี เสยีง ท่ีหนา้ต่างโลก WINDOW OF THE WORLD 

บินตรงโดยสารการบิน Hong Kong Airlines (HX) 

 
 
       
 
 
 

 

       
โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางทุกวนั)   

 
 
05.30 น.           ทุกท่านเขา้เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4   ประตู 5-6   เคานเ์ตอร์ K   
                           สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)  
08.25 น.      ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 768 

12.10 น.           เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลย ี  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีจะรอรับท่าน ณ ทางออก B  
(EXIT B) 

           จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  .......... 
                           อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นหรือเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงฮ่องกงตามอธัยาศยั     
 
  

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ - ฮ่องกง 
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เชา้              (เช็คเอาท์จากโรงแรม)  
                    รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร (1)  (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะมารับท่านไปยงัภัตตาคาร)             
                           น ำท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ  มีกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือวำ่ถำ้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆ มำ

ใหช้ำวฮ่องกงนิยมไปสกักำระท่ีวดัน้ีในวนัปีใหม่  จำกนั้น น ำท่ำนนมสักำรและชมหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ฮ่องกง  “วดัหวงัต้าเซียน”  ทุกๆวนัอำรำมเต๋ำสีสนัสดใสท่ีน่ีจะครำคร ่ ำไปดว้ยผูค้นท่ีมำบูชำหวงัตำ้เซียน  ซ่ึง
ข้ึนช่ือดำ้นอิทธิฤทธ์ิในกำรดูแลรักษำโรคภยัไขเ้จ็บ  จึงไดรั้บกำรนบัถือเป็นพิเศษจำกบรรดำคนป่วยเป็นท่ีเคำรพ
บูชำอยำ่งสูงของชำวฮ่องกงและไทย เล่ืองลือวำ่คนท่ีมำขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งัสมปรำรถนำ พบกบัพลงัศรัทธำ
ของผูค้นท่ีน ำธูปและสม้มำสกักำระเพ่ือขอพรต่ำงๆ ตั้งแตเ่ร่ืองควำมรักไปจนถึงฤกษม์งคลส ำหรับกำรท ำธุรกิจ  
เม่ือไปถึงแลว้ลองเส่ียงเซียมซีและใหค้นอ่ำนค ำท ำนำยตำมเลขท่ีไดดู้  จำกนั้นน ำชมโรงงำน TSL Jewellery ซ่ึง
เป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองกำรออกแบบเคร่ืองประดบัท่ำนสำมำรถหำซ้ือไดใ้นรำคำพิเศษ!! 
และน ำท่ำนเลือกซ้ือยาสมุนไพรจนี ต่ำงๆ อีกมำกมำย                    

บ่ำย              น ำท่ำนสู่สถานีรถไฟ(KCR)  เพื่อเดินทางไป เมอืงเซินเจิน้ เมืองเศรฐษกิจของจีน(ใชเ้วลำเดินทำง ประมำณ 45 นำที) 
ถึงเซินเจ้ิน เมืองเศรษฐกิจของจีนท่ีมีควำมเจริญไม่แพฮ่้องกงแต่ข้ึนช่ือเร่ืองของสินคำ้ ท่ีมีรำคำถูกกวำ่ฮ่องกงมำก       
จึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัชอ้ปโดยเฉพำะ  

ค ่ำ                รับประทานอาหารค า่  ณ  ภัตตาคาร(2)   (เมืองเซินเจ้ิน) 
จำกนั้น          น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  CAA Holy Sun Hotel  (เซินเจิน้)  หรือเทียบเทา่ 

 
 
เชำ้          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)    
 น ำท่ำนเดินทำงท่องเท่ียวชมเมือง เซินเจ้ิน โดยระหวำ่งทำงจะมีกำรแวะหยดุใหท่้ำนไดช้มและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จำกโรงงำนผลิตของท่ีระลึกหรือ Museum Of Shenzhen  เช่น  หยก  หรือ  มุก  เป็นตน้  โดยสินคำ้ส่วนมำกจะผลิต
ตำมควำมเช่ือของชำวจีนท่ีเช่ือถือในส่ิงประดบัท่ีเป็นมงคล ไม่วำ่จะเป็นเผเ่ยำ้สตัวใ์นเทพนวนิยำยท่ีวำ่กนัวำ่ ผูค้รอบ 
ครองจะประสบแตค่วำมมัง่มีทรัพยสิ์นเงินทองจะไหลมำเทมำ โดยไม่รู้ตวั หรือ เรือส ำเภำท่ีเช่ือกนัวำ่มี ผลท ำให้
กิจกำรคำ้ขำยเจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆ ข้ึนไป  เป็นตน้     จำกนั้น  น ำท่ำนสู่ท่ีชอ้ปป้ิงรำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน 
LOWU CITY  คนไทยรู้จกัในนำมมำบุญครองเมืองจีน  มีสินคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู่ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของ
ฝำกส ำหรับคนท่ีท่ำนรักและตวัท่ำนเอง อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(4)   (เมืองเซินเจ้ิน) 
               จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่หนำ้ต่ำงโลก  Window of the World  ท่องไปทัว่โลกกบักำรจ ำลองสถำนท่ี ส ำคญั

ทัว่โลก  อำทิเช่น  แกรนดแ์คนยอนของอเมริกำ  นครวดันครธมของกมัพชูำ  โอเปร่ำเฮำ้ส์ของออสเตรเลีย   
หอไอเฟล ของฝร่ังเศส  พีระมิตของอียปิต ์เป็นตน้  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั    

วันทีส่ามของการเดินทาง         เซินเจ้ิน ช้อปป้ิง - ชมเมืองจ าลอง  Window  Of  The  World 

วันทีส่องของการเดินทาง        ฮ่องกงซิต้ีทวัร์ - เซินเจ้ิน  
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      ช่วงเยน็  น าท่าน  ชมโชว์ การแสดงแสง สี เสียง อนัตระการตา ซ่ึงใชน้กัแสดงมากกวา่ 1,000  ชีวติ  ในเวทีท่ีจุผูช้ม 
ไดม้ากกวา่ 10,000 ท่ีนัง่    

ค ่ำ           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร(5)   (เมืองเซินเจ้ิน)  
จำกนั้น   น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  CAA Holy Sun Hotel (เซินเจิน้)  หรือเทียบเทา่ 
 
 
เชำ้               รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม(6)    
จำกนั้น                อิสระใหท่้ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
                     ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางโดยรถไฟ กลบัสู่ฮ่องกง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                    อิสระใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั เลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัยำ่นจิมซำจุ่ย,ยำ่นมงกก มีสินคำ้ มำกมำย 

เช่น เส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ ฯลฯ พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
18.00 น.            พร้อมกนั ณ LOBBY ของโรงแรมทีท่่านพกัในคนืแรก   (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะแจ้งเวลานัดทีแ่น่นอนอกีคร้ัง )

(กรุณำตรงต่อเวลำ)  เพื่อน ำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง          
23.15 น.      ออกเดินทางจากฮ่องกง โดย สายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 773 

01.10 น.         เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพพร้อมกบัควำมประทบัใจ....... 

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

หมายเหตุ:ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะเวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น
ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผู้
เดินทางเป็นประการส าคญั  โดยให้ยดึถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศก์ท่ีดูแลท่านเป็นหลกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง         เซินเจ้ิน - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิาร:  ส าหรบัการจองขั้นต า่  4 ท่าน / (ออกเดินทางทุกวนั) 

ท่านสามารถเลอืกพกัโรงแรมในฮ่องกง (ฝ่ังเกาลูน) ได้ดังนี ้

โรงแรม ราคาใชเ้ดินทางระหว่าง ราคาผูใ้หญ่/ท่าน 

(พกัหอ้งคู่) 

 
 
 
 

1.Metropark Hotel Mongkok        
   www.metroparkhotelmongkok.com  

2.The Cityview Hotel (Economy Room)  
    www.thecityview.com.hk  

3.Evergreen Hotel 
    http://www.evergreenhotel.com  

4. Hotel MK 
    http://www.hotelmk.com.hk/  

5.Royal Park Hotel  
 www.royalpark.com.hk 

 

 
 

 

1-30 ก.ย.58 
 

 

 
 

1-31ต.ค.58 

 

 

1พ.ย.-20ธ.ค.58 

 

 
 

13,500.- 
 

 
 

 

14,500.- 
 
 

13,500.- 
 

 
หมายเหต:ุ 
1.ราคานีส้ าหรับจองขัน้ต า่ 4 ทีน่ั่ง 
2.วซีา่เขา้เซนิเจิน้แบบกรุ๊ป 
3.ตอ้งจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 วัน เนือ่งจากตอ้งยืน่ขอ้มลูท าวซีา่เขา้เซนิเจิน้ 

 

วีธีการท าจอง 

1. สง่ E-mail หรอื Fax ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน)  

 

อตัราค่าบริการรวม : 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นทศันำจร  
2. ค่ำโรงแรมท่ีพกั  3  คืนตำมท่ีรำยกำรก ำหนด  (พกัฮ่องกง 1 คนื / เซินเจิน้ 2 คนื)   
3. ค่ำอำหำร 6 ม้ือ ตำมโปรแกรม 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการก าหนด 
5. ค่ารถรับส่งน าทศันาจรตามโปรแกรม 
6. ค่ำวซ่ีำนกัท่องเท่ียวชัว่ครำวเขำ้เมืองเซินเจ้ิน (วซ่ีำกรุ๊ป) 
7. มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (รออยูท่ี่ฮ่องกงและเซินเจ้ิน/พดูภาษาไทย)  
8. ค่าภาษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำภำษีน ้ ำมนั 
9. คา่ท าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางทอ่งเทีย่ว วงเงินคุ้มครอง 200,000  บาท/ท่ีนัง่ 

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/
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http://www.evergreenhotel.com/
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                                                                                                                              (รหสั 00002)  WINDOW C         P. 5  

บริษัท ริโอไทยทราเวล จ  ากดั         

29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถ.หทยัราษฏร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10150 

โทร.02-9155291-3 , 02-9155296-7 โทรสาร.029155299    Email: sales@riothai.co.th   
www.riothaitravel.com  

อตัราราคานีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  เช่น พาสสปอร์ตลาว  ,กมัพชูา  ,พม่า  ,เวยีดนาม เป็นตน้ 

3. ค่ำน ำหนกักระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด ( 20  กิโลกรัมต่อท่ำน ) 
4. ค่าใช่จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่ำโทรศพัท,์  ค่ำซกัรีด,ค่าอาหารม้ือ

ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่ำภำษีกำรบริกำรหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีท่องเท่ียว หำกมีกำรเรียกเก็บเพ่ิม (ส ำหรับกรณีท่ีใหอ้อกใบเสร็จใน

นำมบริษทัฯเท่ำนั้น) 
6.     ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (ตำมท่ีท่ำนเห็นสมควร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ: 
1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำกำรเดินทำงเป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมืน่บาท) ต่อท่าน ทนัทีท่ี

ได ้ มีกำรส ำรองหอ้งพกัและเท่ียวบินแลว้ เน่ืองจำกหอ้งพกัและเท่ียวบินมีจ ำนวนจ ำกดั ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนไดท้ ำกำรจอง
ทวัร์หลงัจำกท่ีไดว้ำงเงินมดัจ ำแลว้  และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำมดัจ ำ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงหลงัจำกท่ีท่ำน
จ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ไม่วำ่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

2. กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ เม่ือท่ำนไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรประกอบกำรเดินทำงท่ีออกโดยบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯจะ
จดัส่งเอกสำรกำรเดินทำงใหท่้ำนหลงัจำกท่ีท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำแลว้  

3. กรณีท่ีท่ำนไม่ช ำระเงินใหค้รบตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯก ำหนดโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  บริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนผิดสญัญำและอำจ
ยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำง  แต่จะแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนยกเลิกอยำ่งนอ้ย 24 ชม. เพ่ือใหท่้ำนมีเวลำท่ีจะช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

4.   กำรช ำระเงินท่ำนสำมำรถเขำ้มำช ำระเงินท่ีบริษทัฯ หรือช ำระผำ่นเคำนเ์ตอร์ธนำคำร ตำมรำยละเอียดและวนัเวลำท่ีก ำหนดในใบ
เรียกเก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เม่ือท่ำนช ำระเงินมดัจ ำ หรือ ยอดเงินทั้งหมดแลว้ บริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบ ขอ้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆของแพค็เกจ
ทวัร์นั้นๆ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

 

เงือ่นไขยกเลกิ (หลงัจากท่านได้ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว) :  
1. ยกเลิกก่อนเดินทำง  16-30  วนั  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80  เปอร์เซ็นตข์องรำคำทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อนเดินทำง  1-15  วนั  เก็บค่ำใชจ่้ำย 100  เปอร์เซ็นต ์
3. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ไม่วำ่เหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. กำรเล่ือนกำรเดินทำง(ทุกกรณี) ลูกคำ้จะตอ้งรับผดิชอบค่ำเล่ือนกำรเดินทำงอนัไดแ้ก่ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินและค่ำหอ้งเป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง

ตรวจสอบ เป็นกรณีไป ตำมเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 

***หมายเหต:ุ กรณีทีท่่านได้จ่ายค่ามดัจ าค่าทวัร์แล้ว และขอยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ จะไม่คนืเงนิค่ามดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน (ตามเงือ่น ไข ในใบแจ้งหนี)้ 
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ข้อยกเว้นในเร่ืองความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหำกเกิดปัญหำจำกเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.กำรประทว้ง หรือ กำรก่อจลำจล ซ่ึงเป็นปัญหำภำยในของประเทศนั้น ๆ  
2.กำรก่อกำรร้ำยสำกลซ่ึงผูเ้ดินทำงอำจไดรั้บอนัตรำยจำกปัญหำดงักล่ำว 
3.กำรล่ำชำ้ หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงของสำยกำรบิน ซ่ึงมำจำกปัญหำเร่ืองควำมปลอดภยั เช่น มีพำยรุุนแรง ซ่ึงไม่ปลอดภยัในกำร
ท ำกำรบิน เป็นตน้ 

4.อนัตรำยต่ำงๆ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ไดมี้สำเหตุมำจำกกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีของเรำ  เช่น  กำร
ถูกปลน้ จ้ี กำรถูกท ำร้ำยโดยบุคคลท่ีสำม กำรสูญหำยของทรัพยสิ์นมีค่ำต่ำงๆ เป็นตน้ 

5.อนัตรำยท่ีมำจำกภยัธรรมชำติ  เช่น ดินถล่ม พำย ุฟ้ำผำ่ น ้ ำท่วม เป็นตน้ 
6.กำรถูกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง(Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเขำ้ หรือ ออกเมืองดว้ย
เหตผุลใด ๆ ก็ตำม ท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้ถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 

เงือ่นไขการท าประกนัภัยการเดินทางท่องเที่ยว 
1. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงใหก้บัลูกคำ้ท่ีซ้ือทวัร์ทุกท่ำน  หำกเกิดอุบติัเหตุ ทำงบริษทั
ฯจะช่วยประสำนงำนในเร่ืองกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลกบัทำงบริษทัประกนั โดยใหถื้อค ำตดัสินของบริษทัประกนั เป็นท่ีส้ินสุด 
ทำงบริษทัฯจะถือวำ่เรำเป็นแค่ตวักลำงในกำรซ้ือประกนัอุบติัเหตเุท่ำนั้น หรือท่ำนอำจเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทั
ประกนัโดยตวัท่ำนเองก็ได ้
2. บริษทั ศรีอยธุยำ  เจนเนอรัล ประกนัภยั  เป็นบริษทัท่ีรับท ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงของลูกคำ้ทุกท่ำน 
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