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 ฮ่องกง เซินเจิน้ นอนปิง 4 วนั 2 คนื  
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น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา นมสัการพระใหญ่ 
อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมิว/ วดัหวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง 
วดักวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ตลาดตงเหมิน 

รีพลัส์เบย์ // ช้อปป้ิงตลาดหลอหวู่ / วดัฮองฮ า ขอพรเร่ืองการเงิน / อสิระช้อปป้ิงจุใจ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง –อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กท เอาท์เลต–น่ังกระเช้านองปิง 360 
 วดัโป๋หลนิ พระใหญ่ลนัเตา -เซินเจิน้–ช้อปป้ิงตลาดหลอหวู่ 
00.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินHongkong Airlines (HX) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสารและสัมภาระ  
03.20 น. ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ีHX762 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ีHX780 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง)(เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  
 
 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 จากนั้นใหท้่าน อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
กบั OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach Esprit PoloRaugh 
Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยีห่อ้ และชั้นใต้
ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 จากน้ันน าท่าน น่ังกระเช้านองปิง 360 (ราคาทวัร์รวมค่ากระเช้าไป-กลบั    แบบ
ธรรมดา / สัมผสัประสบการณ์น่ังกระเช้า ชมววิทวิทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกงทะเลสี
ครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 
นาท ี (หมายเหตุ ในกรณทีีไ่ม่สามารถขึน้กระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชขึน้สู่ยอดเขาแทน)  
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 น าท่านเขา้สู่ วดัโป๋หลนิสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นท่ีเขียว
ชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และ
เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง 
น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง 
สร้างจากทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 
เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นน าท่านนมสัการพระอโมฆ
สิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และ
พระอกัโษภยพุทธะ ใหท้่านเท่ียวชม หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิงท่ีจ  าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงใน
สมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
อย่าพลาด!!    หากลูกคา้ต้องการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามด้านล่างแนะน าให้เลือก Upgrade 
กระเชา้เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิ่มเงินติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 

17.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ น าท่านตะลุยเมืองเซินเจ้ิน เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน เป็นเมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจใน
เมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก  

 ท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปป้ิงที่ Lo Wu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญครอง
เมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก
ส าหรับคนท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง      

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

น าท่าน     เข้าสู่ทีพ่กั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีส่อง เซินเจิน้–วดัเจ้าพ่อกวนอู- ร้านหยก- สวนดอกไม้ฮอลแลนด์–ยาบัวหิมะ-ยางพารา-ช้อปป้ิงตงเหมิน– เป็ดปักกิ่ง+
ไวน์แดง -ชม โชว์ม่านน า้ 3D 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูรู้คุณ ความ
จงรักภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง เด็ดเด่ียว องอาจไม่คร่ัน
คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คง ดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็
หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล ้ า แก่ฝ่ายตรงขา้มและให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคียงท่ี
ซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม หยกจีน ของล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็น
ใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญ รุ่งเรือง ความ
ร ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายยุืนอีกดว้ยให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบั
น าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

 น าท่านชมสวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN IN HOLLAND)ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและ
ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแทท่ี้นิยมออกแบบ
หลงัคาหน้าจัว่ให้ลวดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงั
เป็นนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพท่ีสวยงาม  
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อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหมี้บรรยากาศ
เหมือนอยู่ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเข้าภูมิทศัน์ล้อมรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้ งยงัมีพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ 
สวนหยอ่ม  

 

 

 

 

 

 น ้าพุ ลานอเนกประสงคส์ าหรับจดัการแสดงหรือดนตรี หอ้งแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็น
อยา่งมาก 

เทีย่ง รับประทานกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง“ยาบัวหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง สมควรแก่เวลาน าท่าน  
แวะชมชมร้าน ผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ย
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใช้ในบา้น ได้
อยา่งลงตวั    

 ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด์ ของแท ้และของดีราคาถูกอยู่อีกมากมาย นับว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิง
หลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากท่ี Luo Hu เลยครับ ท่ีน่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินท่ีมีคนมาเดินช้อปเยอะจริงจงัมาก 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดินทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลือกซ้ือท่ีน่ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลย
ก็วา่ได ้ราคา: เร่ิมตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ข้ึนอยูก่บัสินคา้) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 

 จากนั้นน าท่านชม ชม โชว์ม่านน ้า 3D การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน ้ ามาผสมผสานกนัดว้ย
เทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ด้วยเร่ืองราวของเด็กหญิงผูมี้ความกล้าหาญกับลิง ท่ีช่วยกันออกตามหา เคร่ือง
บรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะน ามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี 
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  (โชว์ม่านน ้าปิดทุกวันจันทร์ และปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่อ านวย  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชย
รายการเทีย่ว หรือคืนเงินชดเชยทุกกรณ)ี 

 
 
 
 

 

น าท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่าม เซินเจิน้–ฮ่องกง –วดัแม่กวนอมิฮองฮ า- รีพลัส์เบย์– วดัหวงัต้าเซียน – ร้านจิวเวลร่ี – วดัแชกงหมิว–ช้อปป้ิงถนน
นาธาน– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัจากน้ันน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ  

น าท่านเดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีชาว
ฮ่องกงศรัทธานบัถือกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า ท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง
การให้กูย้มืเงิน เช่ือกนัวา่ท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายมืเงินท าธุรกิจจนส าเร็จร ่ ารวย 
รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้น
น าธนบตัรตามฐานะและศรัทธาท่ีเราจะน าเป็นส่ือในการขอพร เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงิน
ยิง่ดีใหญ่ แลว้น าเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง น าซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจ านวน 3 
คร้ัง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั ให้น าเงินในซองแดง
ท าบุญหยอดตูท่ี้วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วธีิไหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงินทอง  
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 น าท่านสู่  รีพลัส์เบย์Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้น
น้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ท่ี
น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ
ศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่
เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และ
อธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีก
ดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

 

 

 
 
 
 
 น าท่านชมงานฮวงจุย้ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกังหันน าโชคโรงงานท่ีข้ึนช่ือในการผลิตกงัหันน า

โชค  องคก์งัหนัทุกองคถู์กวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพิธีจากวดัแชกงหมิว โดย
ไต๋ซือ ท่ีท าพิธีผา่นไฟ ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพื่อใหทุกองค ์ท่ีน ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาใน
ชีวิต เสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือ
ท่ีว่า กงัหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดั
ออกไป" พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม           

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน 
เดิมท่านช่ือ “หวอ่งชอ้เผ่ง” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบัสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่
เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูป
ป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ 
องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 
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 น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านาน

นกัรบแห่งราชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกงแม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึกศตัรู
ทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึง
ท่านมีความเช่ือวา่เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมี
อ านาจเขม้แขง็เสริมก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนันี. 

. 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูด

กนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และ
เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์
เนมช่ือดังทั่วโลก เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย 
ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ 
ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น 
มี  SHOPPING COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ช่ื อ  OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนั
อยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายใน
มีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้างจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีมีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบ
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รนด์จากทั่วโลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดัง TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN 
TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือ
ส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอ
นาฬิกา 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 
20.30 น. ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 
23.50 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินHongkong Airlines (HX)เท่ียวบินท่ี HX761 
02.20+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

หรือเที่ยวบิน 
วนัทีส่ี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
02.00 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ี HX767 
04.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

พเีรียต ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

1-3 ม.ค. 62  8,999 11,999 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
HX761  23.50-02.20+1 

3-6 ม.ค. 62  8,999 11,999 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

7-10 ม.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX780 04.00 – 08.10  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

10-13 ม.ค. 62 8,999 11,999 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

16-19 ม.ค. 62 7,888 10,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

14-16 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX761  23.50-02.20+1 

16-19 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

17-20 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

21-24 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

23-26 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX780 04.00 – 08.10  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

7-10 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

9-11 มี.ค.62  8,888 11,888 3,500 HX780 04.00-08.10 
 HX761  23.50-02.20+1 

9-12 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
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HX767 02.00 - 04.10+1 

16-19 มี.ค.62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 -04.10+1 

21-24 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

23-26 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

27-30 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

28-31 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอีืน่ๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนั

เดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง

กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนั

ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความ

ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                             

โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี
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ทางบริษัทก่อนท าการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิ

วเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุก

ท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัร์ไม่รวมค่าด าเนินการยืน่เอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงิน

ส่วนนีไ้ด้  

3.  กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม 

(ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทีช่ าระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซิน

เจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลีย่นการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกคา้จะตอ้งท า
การช าระเพิ่มทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจ าเป็นตอ้งท าวซ่ีาเด่ียว วซ่ีาติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้  าระค่าวซ่ีา/ค่าด าเนินการ
หรือลูกคา้สามารถยืน่วซ่ีาเองได ้การท าวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 วนัท าการก่อน
การเดินทาง (ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งช าระเพิ่ม 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งท าวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทาง
มาแล้วไม่ต ่ ากว่า 1 คร้ัง พาสปอร์ตต้องท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้          
ช าระค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ

ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        

3,000.- บาท 
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5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 

หรือ 144 : หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ท าการ เน่ืองจากทาง

บริษทั ตอ้งท าการถอนรายช่ือวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหน้าด่านแล้วจะมีผลกระทบต่อ

โปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ เพื่อ

จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจ านวนห้องพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม

หากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง 

มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัด

ห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 

ท่าน แต่อกี 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้ง

สะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่

สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าด าเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หากช าระ
แล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนีไ้ด้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการยื่นเอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ)  



 

14 
 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

3. ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )ช าระพร้อมค่าทวัร์ 
4. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
7. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
8. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
9. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวยืน่จากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวซ่ีาประเภทอืน่ๆ เช่นวซ่ีา 140/ยืน่เดี่ยวหน้าด่าน                              

(ทีไ่ม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144 ) 
 

เงื่อนไขการจองทวัร์  

ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอน

เงิน  

เงื่อนไขการยกเลกิทวัร์  

เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเมื่อช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน

ค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีท าวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน

ประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 

 

 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


