
 

 

 Awesome ฮ่องกง เซินเจิน้ นองปิง  
3 วนั 2 คืน (HX) 

 

 



 

 

นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา นมสัการพระใหญ่ 
หมุนกงัหนั แก้ปีชง ท่ีวดัแชกงหมิว// วดัหวงัต้าเซียน ขอสขุภาพแขง็แรง  

สวนดอกไม้ฮอลแลนด ์–วดักวนอ-ู ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน อาหารพิเศษ... SEAFOOD + RED WINE 

แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์(ขอประทานบุตรเทพเจ้า) กวนอิมฮองฮาํ (ยืมเงินช่วยเรื่องธรุกิจ) – ช้อปป้ิงนาธาน  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง –กระเช้านองปิง 

 

00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ ฮ่องกงแอร์

ไลน์ โดยมเีจา้หน้าที ่บรษิทัคอยอํานวยความสะดวกเรื่องบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  

03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

หรือเท่ียวบิน 

04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮ่องกง ซึง่ตัง้ยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรร์ทิอรสี ์เกาลูน และเกาะ
เลก็ๆ อกี 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
 จากนัน้นําท่าน นัง่กระเช้านองปิง 360 (ราคาทวัรร์วมค่ากระเช้าไป-กลบัแบบธรรมดา / สมัผสั
ประสบการณ์นัง่กระเช้า ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภเูขาสงูแบบ 360 องศา 
ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที  (หมายเหต ุในกรณีท่ีไม่สามารถขึ้น
กระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรบัปรงุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชขึ้น
สู่ยอดเขาแทน) 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 นําทา่นเขา้สู ่วดัโป๋หลินสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงวดัเลก็ๆ หลบเรน้อยูใ่น
พืน้ทีเ่ขยีวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลนิเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธทีม่คีวามสาํคญัมาก และเป็นจุดทอ่งเทีย่วทีม่ ี
ชื่อเสยีงและไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดแหง่หนึ่งของฮ่องกง นําทา่นนมสัการ พระใหญ่ลนัเตา พระพุทธรปู
ศกัดิส์ทิธิอ์นัดบัตน้ๆของฮ่องกง สรา้งจากทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มน้ํีาหนกั 202 ตนั ความสงู 
34 เมตร ประดษิฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลนิ จากนัน้นําทา่นนมสัการพระอโมฆสทิธพิุทธะพระอมติาภพุทธะ 
พระไวโรจนพุทธะพระรตันสมัภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ใหท้า่นเทีย่วชม หมู่บา้นวฒันธรรม
นองปิง ทีจ่าํลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา 
รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ 
อยา่พลาด !!    หากลูกคา้ตอ้งการเพิม่ความเสยีว หรอืมองเหน็ความสวยงามดา้นล่างแนะนําใหเ้ลอืก 
Upgrade กระเชา้เป็นแบบใส หรอื Crystal  เพิม่เงนิตดิตอ่สอบถามราคาเพิม่เตมิ 

 เทีย่งอสิระอาหารกลางวนั 

17.30 น. นําท่านออกเดินทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถไฟ นําทา่นตะลุยเมอืงเซนิเจิน้ เมอืงทีม่คีวามทนัสมยั 
ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เป็นเมอืงใหมท่ีม่คีวามสวยงามและมกีารวางผงัเมอืงอยา่ง
เป็นระเบยีบรฐับาลจนีมคีวามภูมใิจในเมอืงใหมแ่หง่นี้อยา่งมาก   

คํา่ อสิระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยั 



 

 

นําท่าน     เข้าสู่ท่ีพกั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน –วดัเจ้าพ่อกวนอ-ู ร้านหยก- สวนดอกไม้ฮอลแลนด–์ยาบวัหิมะ-ยางพารา- 
 ช้อปป้ิงตงเหมิน– เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดักวนอู  ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ
กตญัํรููคุ้ณ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็ 
เดด็เดีย่ว องอาจไมค่รัน่ครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคนจติใจมัน่คง ดัง่ขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คย
ประมาท การบูชาขอพรทา่นกห็มายถงึขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพลํ้า แก่ฝ่ายตรงขา้มและให้
เกดิความสมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา 
และกราบไหวท้า่นเพื่อความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม หยกจีน  ของลํ้าคา่ทีข่ ึน้ชื่อ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชื่อวา่หยกคอื สญัลกัษณ์ของความดงีาม 
สตปัิญญา และความยุตธิรรมรวมไปถงึลทัธขิงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแงข่องสญัญาลกัษณ์แหง่
ปัญญา ความเหน็อกเหน็ใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบ
ความสุขความเจรญิรุง่เรอืง ความรํ่ารวย ความมโีชค รวมถงึทาํใหอ้ายุยนือกีดว้ยใหท้า่นไดเ้ลอืกชมหยกที่
ไดผ้า่นการเจยีระไนมาเป็นเครื่องประดบันําโชค อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ใหท้า่นได้
เลอืกซือ้เป็นของขวญัของฝาก 



 

 

นําทา่นชมสวนดอกไม้ ฮอลแลนด ์(THE FLOWER TOWN IN HOLLAND)ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบ
และก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแทท้ีน่ิยม
ออกแบบหลงัคาหน้าจัว่ใหล้วดลายไมซ่ํ้ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนักไ็มป่าน เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
แหง่ใหม ่กําลงัเป็นนิยมในขณะนี้ ทีน่ี่เป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมุมภาพภาพทีส่วยงาม  

อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟใหน้ัง่ชลิกนั โดยแตล่ะรา้นจะไดร้บัการออกแบบใหม้สีไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหม้ี
บรรยากาศเหมอืนอยูฮ่อลแลนด ์แตก่ลมกลนืเขา้ภูมทิศัน์ลอ้มรอบเมอืงเซนิเจิน้ อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีพ่กัผอ่น
หยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนหยอ่ม  

 

 

 

 

 

 

น้ําพุ ลานอเนกประสงคส์าํหรบัจดัการแสดงหรอืดนตร ีหอ้งแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ เหมาะกบัการ
ถา่ยรปูเป็นอยา่งมาก 

เท่ียง  รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้ยาแกน้ํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ “ยาบวัหิมะ ”ยาประจาํบา้นทีม่ชีื่อเสยีง 
สมควรแก่เวลานําทา่น   แวะชมชมรา้น ผลติภณัฑย์างพารา ”   นําทา่นชมสนิคา้แปรรปู
ทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศ
จนี ไดนํ้าผลติภณัฑย์างพารามาทาํเป็นเครื่องนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั    

 ตลาดตงเหมิน ( Dongmen) กม็ขีองแบรนด ์ของแท ้และของดรีาคาถกูอยูอ่กีมากมาย นบัวา่
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไมต่า่งจากที ่ Luo Hu เลยครบั ทีน่ี่เป็นเหมอืนถนนคน
เดนิทีม่คีนมาเดนิชอ้ปเยอะจรงิจงัมาก เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดนิทาง ของแทร้าคาถกู ตอ้ง



 

 

มาเลอืกซือ้ทีน่ี่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงเซิน่เจิน้เลยกว็า่ได้  ราคา: เริม่ตน้ประมาณ 
30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึน้อยูก่บัสนิคา้) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักก่ิง ไวน์แดง 

นําท่านเข้าสู่  ท่ีพกั FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 
วนัทีส่าม เซินเจิน้ –ฮ่องกง –วดัแม่กวนอมิฮองฮ า- รีพลัส์เบย์– วดัหวงัต้าเซียน – ร้านจวิเวลร่ี – วดัแชกงห

มวิ–ช้อปป้ิงถนนนาธาน– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้นําท่านออกเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ  

นําท่าน เดินทางไปยงั วดัแม่กวนอิมฮ่องฮาํ  วดัเก่าแก่ของฮ่องกง
สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเลก็ทีม่ชีาวฮ่องกง
ศรทัธานบัถอืกนัเป็นอยา่งมาก วดัแหง่นี้เป็นสถานที่
ประดษิฐาน องคเ์จา้แมก่วนอมิฮ่องฮํา ทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องการ
ใหกู้ย้มืเงนิ เชื่อกนัวา่ทา่นชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาว
ฮ่องกง ผูค้นจงึนิยมมายมืเงนิทาํธุรกจิจนสาํเรจ็รํ่ารวย 
รุง่เรอืง โดยใหท้า่นอธษิฐานขอพรตอ่หน้าเจา้แมก่วนอมิฮอง
ฮํา พรอ้มกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนัน้นําธนบตัร
ตามฐานะและศรทัธาทีเ่ราจะนําเป็นสื่อในการขอพร เขยีน
จาํนวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใสส่กุลเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้นําเงนิใสใ่นซองแดง ควรเตรยีมซอง
แดงไปเอง นําซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจาํนวน 3 ครัง้ แลว้เกบ็ซองแดงในกระเป๋า
สตางค ์เป็นเงนิขวญัถุง ถา้ประสพความสาํเรจ็ตามทีมุ่ง่หวงั ใหนํ้าเงนิในซองแดงทาํบุญหยอด
ตูท้ีว่ดัแหง่นี้ในโอกาสตอ่ไป วธิไีหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง  

 

 



 

 

นําทา่นสู ่  รีพลัสเ์บยR์epulse Bay ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพื่อรกัษาการณ์
อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน้ําตืน้ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผอ่นใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แตท่ีน่่าสนใจคอืดา้นหนึ่งของอ่าวมวีดั พระพุทธรปู และเทพ
เจา้ตา่งๆ  ก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชื่อถอืศรทัธา พระสงักจัจาย บูชาเพื่อ
ความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แหง่โชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมัง่ค ัง่เหลอืกนิเหลอื
ใช ้ มเีทพแหง่วาสนา  เทพแหง่ดวงชะตา  รวมทัง้กามเทพ  ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง   
และอธษิฐานดว้ยการลูบคลําหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ   อสิระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม
อธัยาศยั ณ ทีแ่หง่นี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 

 

 

 
 
 
 
 

 นําทา่นชมงานฮวงจุย้ร้านจิวเวลร่ี DAIMOND IN LOVE ชมกงัหนันําโชค โรงงานทีข่ ึน้ชื่อในการผลติกงัหนั
นําโชค  องคก์งัหนัทุกองคถ์กูวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซนิแซของฮ่องกง  ผา่นพธิจีากวดัแชกงห
มวิ โดยไต๋ซอื ทีท่าํพธิผีา่นไฟ ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพื่อใหทุกองค ์ทีนํ่ามาสวมใสเ่สรมิความเฮง ความรวย มี
สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ เสรมิฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทศิทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของ
รา่งกาย ดว้ยความเชื่อทีว่า่ กงัหนัชว่ยหมุนชวีติพลกิผนั จากรา้ยกลายเป็นด ี  จะชว่ย "ดงึดนํูาพาสิง่ดีๆ เขา้
มาในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไมด่พีดัออกไป" พาชวีติราบรื่น เจรญิกา้วหน้า ทัง้หน้าทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทองวิง่เขา้
หา รบัทรพัยเ์หมอืนกงัหนัทีลู่่ลม           
 
 เท่ียง อสิระอาหารเทีย่ง 

  



 

 

นําทา่นเขา้สู ่วดัหวงัต้าเซียน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดด
เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม ซึง่วดัแหง่นี้เป็นที่
ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของ
วดัคอื เทพหวงัต้าเซียน เทพเจา้ตามความเชื่อชาวจนี เดมิ
ทา่นชื่อ “หวอ่งชอ้เผง่ ” ทา่นจะดลบนัดาลพรเกีย่วกบัสุขภาพ 
ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แตเ่ป้าหมายของ
คนโสดอยากมคีู ่ตอ้งเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ
เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยคุโหลว รปูปั้นสทีองมเีสีย้ว
พระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน์ี้ตอ้ง
ใชด้า้ยแดงผกูนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิ ี

 
 นําทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงหมิว วดัทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเลื่อมใส
ศรทัธามาเน่ินนานสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตาํนานนกัรบแหง่ราชวงศซ์ง้เทพเจ้า
แชกงแมท่พัปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทพัของทา่นยามทีอ่อกรบเพื่อตา้น
ขา้ศกึศตัรทุูกทศิทางทุกๆครัง้ทา่นจะใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไว้
ดา้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพัของทา่น ซึง่ทา่นมคีวามเชื่อวา่เมื่อพกพา
สญัลกัษณ์รปูกงัหนัน้ีไปณทีใ่ดๆกงัหนัน้ีจะชว่ยเสรมิสริมิงคลนําพาแตค่วาม
โชคดมีอีํานาจเขม้แขง็เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของทา่นชื่อเสยีงในการนํา
ทพัสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตาํนานมาจนทุกวนันี. 

. 
จากนัน้นําทา่น อิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเกาะฮ่องกง ทีค่นไทยทัว่ๆ ไปกต็อ้งรูจ้กั 
และพดูกนัหนาหตูดิปากมานาน ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอ่าววคิทอเรยี ของฝัง่เกาลูน นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอยา่ง
แทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึ่งของฮ่องกง ทีท่ ัง้สองฟากฝัง่ของถนน จะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย 
ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทัว่โลก เครื่องหนงัชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุดหร ู
โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสตเ์ฮา้ส ์ไปจนถงึระดบั 5 ดาว บรเิวณใกลเ้คยีงจมิซาจุย่ ณ ถนนแคนตัน้ ม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย
กนัอยู ่และมทีางเชื่อมตดิตอ่กนั สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ภายในมขีนาดใหญ่มากจนถงึขัน้เรยีกกนัวา่ 
หา้งสรรพสนิคา้เขาวงกต ภายในหา้งจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่รีา้นคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลก



 

 

จาํหน่าย รวมไปถงึหา้งขายของเดก็เล่นชื่อดงั TOY R'US ซึง่หากเดนิออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางดา้นหลงั จะเป็นบรเิวณ OCEAN HARBOR ซึง่ในชว่งสุดสปัดาห ์จะเป็นทีจ่อดสาํหรบัเรอืสาํราญระดบั
โลกจากถนนแคนตัน้ เดนิมายงัซาลสิบวิรี ่บรเิวณใกลเ้คยีงกนัตดิกบัอ่าววคิทอเรยี จะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีน่่า
เทีย่วมากมาย เชน่ พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศ์ลิปะฮ่องกง, ทา่เรอืเฟอรร์ี,่ หอนาฬกิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 
18.30 น.  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
20.00 น. ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.05 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX779 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
23.10 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

หรือเท่ียวบิน 
23.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี HX761 
01.50 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

หรือเท่ียวบิน 
วนัท่ีส่ี    ฮ่องกง-สวุรรณภมิู 
02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี HX767 



 

 

04.10 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียต ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กต า่
กว่า 18 ปี 

พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

10-12 พ.ย.62  4,999 7,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
11-13 พ.ย.62  4,999 7,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
12-14 พ.ย.62  4,999 7,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย.62 (บสั1) 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
15-17 พ.ย.62 (บสั2) 5,999 8,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
26-28 พ.ย.62 (บสั1) 4,999 7,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
26-28 พ.ย.62 (บสั2) 4,999 7,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
27-29 พ.ย.62 (บสั1) 4,999 7,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
27-29 พ.ย.62 (บสั2) 4,999 7,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

2-4 ธ.ค. 62 6,999 9,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
6-8 ธ.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
7-9 ธ.ค. 62 9,999 12,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

9-11 ธ.ค. 62 7,499 10,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 
10-12 ธ.ค. 62 7,499 10,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 
13-15 ธ.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
14-16 ธ.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
16-19 ธ.ค. 62 7,499 10,499 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 
17-20 ธ.ค. 62 7,499 10,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 
18-20 ธ.ค. 62 7,499 10,499 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 
21-24 ธ.ค. 62 7,999 10,999 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 



 

 

22-24 ธ.ค. 62 6,999 9,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 
25-27 ธ.ค. 62 9,999 12,999 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนทาํ

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษทัก่อนทาํการออกตัว๋ภายใน หากไฟตมี์การเปล่ียนแปลง หรือ

กรุป๊ไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทัง้น้ี

เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนั

เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิก

เท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุล

ทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) 

  โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผู้จดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

หมายเหต ุ
1. ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กําหนดใหม้กีาร 3ประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื  บวัหมิะ, หยก, ยางพารา ,

ผลติภณัฑจ์ากไผ,่ จวิเวอรี,่ ป๊ีเซีย่ะ ซึง่จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึ

เรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมซึง่จะใช้

เวลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบั

ใดๆ ทัง้สิน้หากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลล่า

ฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าดาํเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากชาํระแล้วไม่

สามารถคืนเงินส่วนน้ีได้  

3.  กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วย

เหตผุลใดๆกต็าม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทาํเอกสารวีซ่าท่ีชาํระมาแล้วทุกกรณี) 

เป็นเหตไุม่สามารถเข้าด่าน จไูห่/เซินเจ้ินได้ ทางบริษทัจะต้องปรบัเปล่ียนการแก้ไขปัญหาดงัน้ี 

3.1 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัทีม่าเก๊า หรอื ฮ่องกง และเพิม่คา่ใชจ้า่ย
ลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระเพิม่ทุกกรณ ีคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งตามความเป็นจรงิ 

3.2 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํวซี่าเดีย่ว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้าํระคา่วี
ซ่า/คา่ดาํเนินการหรอืลูกคา้สามารถยื่นวซี่าเองได ้การทาํวซี่าเดีย่วเอกสารจดัสง่บรษิทัก่อนการ
เดนิทางไมต่ํ่ากวา่ 10 วนัทาํการก่อนการเดนิทาง (ไมร่วมวนัหยุดราชการและเสาร-์อาทติย)์ หากให้
ทางบรษิทัยื่นใหลู้กคา้จะตอ้งชาํระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณตีอ้งทาํวซี่าหน้าดา่น (ไมใ่ชว่ซี่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ทีส่ามารถยื่นวซี่าไดพ้าสปอรต์ตอ้ง
เคยเดนิทางมาแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 1 ครัง้ พาสปอรต์ตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไมส่ามารถยื่นวี
ซ่าประเภทนี้ได ้ชาํระคา่บรกิารเพิม่ตามความเป็นจรงิ 



 

 

4.  เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํรว่มกนัเพื่อมกีารลงรา้นตาม

นโยบายการทอ่งเทีย่ว ใหล้งรา้นแตไ่มม่กีารบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใดและ เดก็ท่ีอายนุ้อยกว่า 18 ปี

จาํเป็นต้องชาํระเงินเพ่ิมท่านละ 3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํรว่มกนั ส่วนของวีซ่ากรุป๊

ประเภท 140 หรือ 144 : หากมลีูกคา้ยกเลกิเดนิทาง ตดิธุระตา่งๆ ใหลู้กคา้ แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

7 วนั ทาํการ เน่ืองจากทางบรษิทั ตอ้งทาํการถอนรายชื่อวซี่ากรุ๊ปออก เพื่อไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาทาํการ

หน้าดา่นแลว้จะมผีลกระทบตอ่โปรแกรมทวัร ์ และในกรณ ี ส่วนห้องพกั  : หากลกูค้าลดจาํนวนคน

เดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วนัทาํการ  เพื่อจดัการปรบัเปลีย่นหรอืลดจาํนวนหอ้งพกั ตามความ

เหมาะสม หากลูกคา้ไมแ่จง้ ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเกบ็เงนิเพิม่หากทา่นนอนพกัเดีย่ว 

6. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน 

แต่ ณ วนัเดินทาง มีเหตจุาํเป็นท่ีไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตใุดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียก

เกบ็เพ่ิมค่าห้องพกัเด่ียว สาํหรบัท่านท่ีเดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. สง่หน้าพาสปอรต์ พรอ้มชาํระเงนิ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชื่อผูเ้ดนิทางได ้กรณสีง่หน้าบตัร

ประชาชน ตอ้งสะกดตรงตามทีส่ง่มาเทา่นัน้ กรณมีเีล่มพาสปอรต์  ชื่อทีส่ง่มาสะกดไมต่รงกบับตัร

ประชาชนทีส่ง่ในครัง้แรกไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ฉะนัน้ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการ

เปลีย่นชื่อเอง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ภาษน้ํีามนั  
2. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  
3. โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
5. คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   



 

 

6. คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

7. คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. ขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั  
 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าดาํเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชาํระ
พร้อมค่าทวัร ์(หากชาํระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนน้ีได้ทุกกรณีเป็นค่าดาํเนินการย่ืนเอกสาร 
เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาพิเศษ)  

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เดก็ – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )  ชาํระ
พร้อมค่าทวัร ์

4. ค่าทิปคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ขึ้นอยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการ
บริการ  

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลกั 
7. กรณชีาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 
8. วซี่าเดีย่วสาํหรบัชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งชาํระและจดัการเองทีส่ถานฑตู  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืน

เด่ียวหน้าด่าน (ท่ีไม่ใช่วีซ่ากรุป๊ประเภท 144 ) 
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาทชาํระส่วนท่ีก่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอรต์หลงัทาํการจอง 

พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงิน  



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์  

เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เม่ือชาํระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี  

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู ่  

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย, 

การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุตา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บน

เครื่อง และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบั

ราคาตัว๋เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณทีีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม (ทางบรษิทัจะ

ไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทาํเอกสารวซี่าทุกกรณี) **กรณทีาํวซี่าเดีย่ว** คา่ธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ในกรณี

ทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่วผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซี่าเดีย่วจากไทย

เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท 



 

 

 

 

 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนทาํการจอง 

หากทาํการจองแล้วและชาํระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลกูค้ายอมรบัเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


