
  

 

 

 

 

 

XXราคาไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาทXX  

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิน้ 

13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู8 เคาน์เตอร์ Q1-6 สายการ
บินรอยัล จอร์แดนเนียล เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สายการบิน
กำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ืองได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น) ***กรุณาใช้
กระเป๋าล้อลากเพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน*** 

15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 

นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก
ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมือง
เซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 
1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้
ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้าง
ใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่าและนำท่านเดินทางสู่เมืองเซิน
เจิ้นโดยรถไฟฟ้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าที่พัก 
พักที่ HIGGERT BUSINESS HOTEL หรือเทียบเทา่ 3* 

วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์ทีห่มู่บ้านวัฒนธรรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผัง



เมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะร้านหมอน
ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ และแวะชมหยก สินค้าโอท๊
อปของจีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน
เจ้ิน ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า 
นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง 
นำท่านเดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ 
ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอ
เลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำ
แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้น
ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวใน
ทุกๆ ด้าน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น Shenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัว
หิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง 
และนำทุกท่านชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการที่หมูบ่้านวัฒนธรรม Dancing with 
Dragon & Phoenix ซึ่งมีนักแสดงกว่าร้อยชีวติที่มีความสามารถ รูปร่างหน้าดีสวยงาม และ
ได้รับการฝึกฝนฝีมือการแสดงมาอย่างดี ประกอบดว้ยระบบแสง ส ีเสียง ตระการตา ที่จะทำให้ทุก
ท่านชมได้อย่างเพลิดเพลิน และประทับใจ 
พักที่HIGGERT BUSINESS HOTEL หรือเทียบเทา่ 3* 

วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-
กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยว
เกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความ
สวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอัน
แสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์
ที่ได้รับรางวัลอันดับเย่ียม นำท่านสู่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว



แห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่
กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่
ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปีนำท่านชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็น
สินค้าเพ่ือสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ห่านย่าง 
นำท่านสูว่ัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเร่ือง
ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจล
แข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไป
ปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้
ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบัชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่า
เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุ้ยในเชิง
ของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึก
สำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว 
และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์
ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับ
ชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น 
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม
จากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่
กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจาก
ทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name 
ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, 
ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลาเดินทางสู่
สนามบิน 

21.25 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ183(บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 



อัตราค่าบริการ XXไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาทXX 

วันเดินทาง ไฟล์บิน 
ราคาผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

พักกับผู้ใหญ ่
2 ท่าน 

ราคาเด็ก 
ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

30 ม.ค.-1 ก.พ. 63 

RJ182 1525-
1900 

RJ183 2125-
2320 

4444 4444 4444 3,500 

 
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าประกันอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
XXค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายที่สนามบิน)  
XXทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า 
XXค่าวีซ่า 1,650 บาท เป็นวีซ่าเข้าเมืองจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเท่านั้น (จ่ายพร้อมค่าทัวร์)  
พาสต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ (กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก หรือตม.แจ้งปิดด่านวีซ่ากรุ๊ป ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามจะต้องจ่ายเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวที่จะต้องยื่นจากเมืองไทยเพ่ิมอีกท่านละ 1,650 บาท ใช้เวลาย่ืน 4 วันทำ
การ) 
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น 
ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 
 

ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต จะต้องจ่ายค่าวีซ่ากรุ๊ปปกติ 
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น 

กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ตอนทำการจองทัวร์ถ้ามีวซี่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 
ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 



เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางตม. บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ 
***ถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามวีีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด*** 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสง่สำเนาหน้าพาสปอร์ต 
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 
***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร ์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอัฟเดตเพ่ิมเติมตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2561 
- สำเนาหนังสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหน้าตรงเต็มหน้าเท่านั้น ***ตาม
ตัวอย่าง***) 
และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
- ที่อยู่ปัจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใช้ที่อยู่เดียวกันได้) 
- เบอร์โทรศัพท์ 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษี
น้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน
การ 



เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่า
ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกบั
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 



 


