
#13282 ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดเจาแม
กวนอิมฮองฮัม บิน HX (เก็บคาทิปที่สนามบิน)
ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน หางCity Gate Outlet วัดกวนอู ผาไหมของเมืองจีน
Lowu Center วัดแชกงหมิว วัดหวองไทซิน เจาแมกวนอิมฮองฮํา งานฮวงจุย
ยานจิมซาจุย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - เกาะลันเตา - สะพานแขวนซิงหมา
- ซิต้ี เกท เอาทเล็ท   

FX
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดกวนอู เซินเจิ้น - รานหยกฮองกง - รานผาไหม (โรงงานผาไหม) - รานสมุนไพร (ยาแผนจีน
โบราณและบัวหิมะ) - หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - SHEKOU SEA WORLD MUSIC
FOUNTAIN

  

FX
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - รานหยกฮองกง - จิมซาจุย - ทา
อากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿14,499 ฿14,499 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
เกาะลันเตา - สะพานแขวนซิงหมา - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท Citygate
Outlet Mall

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

02:00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร N ชั้น 4 ทางเขาประตู 5-6 อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ สายการบินฮองกง แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็ค
เอกสาร สัมภาระ และท่ีน่ังกอนออกเดินทาง

04:40 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี HX762

09:00 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก

นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลกมีระยะ
ทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของ
เกาะฮองกง

หรือเท่ียวบิน

02:00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร N ชั้น 4 ทางเขาประตู 5-6 อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ สายการบินฮองกง แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน

ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีน่ังกอนออกเดินทาง

04:00 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี HX780

08:10 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู
ทางออก

นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา เป็นสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟท่ียาวท่ีสุดของโลกมีระยะ
ทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของ
เกาะฮองกง

นําทานสู หาง City Gate Outlet หาง Outlet ขนาดใหญของฮองกง อยูใกลกับสนามบิน ติดกับสถานีรถไฟ Tung
Chung Station มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ,
ศูนยอาหาร , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong

ทัวรเสริม

ขึ้นกระเชา NGONG PING 360 แบบธรรมดา ผูใหญราคา 1,200 บาท เด็กราคา 1,000 บาท(เด็กอายุระหวาง 3 – 11 ปี)
(บริการสําหรับ 10 ทานขึ้นไป โดยมีไกดทองถิ่นเดินทางไปดวย)

17.00 น. นําทานเดินทางสู เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดา
อยูในมณฑลกวางตุง ตัวเมืองเซินเจ้ิน ไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมท่ีเป็นระเบียบ
สวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี FX Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

เกาะลันเตา

สะพานแขวนซิงหมา

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญกวาเกาะ
ฮองกงถึง 2 เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นสะพานขามชองแคบในฮองกง ตั้งชื่อตามชื่อเกาะท่ีสะพานเชื่อมอยู คือ เกาะซิงย่ีและ
เกาะหมาวัน มีชวงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร ขณะสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1997
ติดอันดับเป็นสะพานแขวนท่ีมีชวงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู
ท่ีอันดับท่ี 7 ของโลก

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 FX Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 วัดกวนอู ฮองกง - รานหยกฮองกง - รานผาไหม (โรงงานผา
ไหม) - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - หลอหวู ชอปปง
เซ็นเตอร - SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ
จงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทาน
เป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก

จากนั้นพาทุกทาน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ สินคาขึ้นชื่ออีกหน่ึงอยางของเมืองจีน และ เลือกซ้ือผาไหม
ของเมืองจีน ท่ีไมเหมือนใคร หมแลวอุนเวลาหนาว หมแลวไมรอนรูสึกสบายในหนารอน และสินคาท่ีหลายคนรูจักเป็นอยางดี
สําหรับ บัวหิมะ ท่ีใชรักษาแผลสด ไฟไหม น้ํารอนลวก หรือแม กระท่ังแตมสิว แตมฝา ก็ยังได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นใหเวลาทุกทานไดอิสระชอปป้ิงท่ี Lowu Center หางชื่อดังท่ีขายของเลียนแบบแบรนดดังหลากหลายอยาง ไมวาจะ
เป็นเสื้อผา กระเปา รองเทา นาฬิกา เครื่องประดับ และสินคาอิเล็กทรอนิกส จึงไดรับขนานนามวาเป็น มาบุญครองเซินเจ้ิน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ ซีฟ ูด+ไวนแดง)

หลังอาหารค่ํา นําทานชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบดนตรี
พรอมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู แตเดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลส เดอโกล ตอมาทางจีนได
ซ้ือตอ และไดนํามาทอดสมอท่ีทาเรือ SHE KOU เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีทองเทียวท่ีตระการตา

พักท่ี FX Hotel หรือเทียบเทา

วัดกวนอู เซินเจ้ิน

รานหยกฮองกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เทพกวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลา
หาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม
ครั่นครามตอศัตรู ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไมเคย
ประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพล้ําแกฝาย
ตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีซ่ือสัตย หรือบริวารท่ีไวใจไดน่ันเอง
ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆดาน

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน



วันท่ี 3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม -
รานหยก - จิมซาจุย - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

รานผาไหม (โรงงานผาไหม)

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

ผาไหม เป็นอีกสินคาของฝากของเมืองจีน ใหชมความละเอียดออนของผาไหม และเลือก
ซ้ือสินคาท่ีจากผาไหมท่ีมีเน้ือผาอันละเอียดออน เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา และอ่ืนๆ

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร บาย

เป็นแหลงดึงดูดนักชอปป้ิงของเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีท้ังหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพ้ืน
เมืองมากมาย ท้ังกระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอ
ชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ซีฟ ูด+ไวนแดง

 FX Hotel หรือเทียบเทา

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน้ําพุเตนระบําประกอบ
ดนตรี พรอมฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช สุดหรู แตเดิมเป็นของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลส เดอโกล ตอมาทางจีนไดซ้ือตอ และไดนํามาทอดสมอท่ี
ทาเรือ SHE KOU เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีทองเทียวท่ีตระการตา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นท่ีรํ่าลือถึงความศักดิส์ิทธิ ์เรื่องของกังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไมดีออกจาก
ชีวิต

จากนั้นนําทานชม Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน) นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึง
ในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายท่ีนําธูป และ ของ มาสักการะ
่



เพ่ือขอพรตางๆ

จากนั้นนําทานไปไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตปี
ค.ศ. 1873 เป็นหน่ึงในวัดท่ีชาวฮองกงนั้นเล่ือมใสกันมาก ดวยความท่ีเจาแมกวนอิมนั้นเป็นเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้น
เมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั้นชวยเหลือ นอกเสียจากน้ีท่ีน่ียังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีท่ีแมนมาก

จากนั้นนําทานเย่ียมชม งานฮวงจุย ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไซน ท่ีไดรับรางวัลอันดับยอดเย่ียม เครื่องประดับกังหัน
นําโชค จ้ี แหวน กําไล สวมใสเสริมความเฮง ความเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงาน คาขายธุรกิจใดๆก็รุงเรืองมากมาย เดินทางไปท่ี
ใดหนใดก็แคลวคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมด่ังใจปรารถนาทุกประการ และนําทานชม รานป่ีเซ่ียะหยก สัตวนําโชคลาภความ
มั่งมี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝ่ังเกาลูน หากทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุด
ของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝ่ัง เกาลูน ถือเป็นแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงท่ีทันสมัยท่ีสุด มีรานคาไว
เกือบทุกประเภท

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสูสนามบินฮองกง

ค่ํา

20.40 น. เหิรฟากลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX779

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเท่ียวบิน

21.45 น. เหิรฟากลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761

23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆ ในทุกๆ ปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง



 หมายเหตุ ธรรมเนียมการไหวเทพเจาแชกง

เมื่อเขาไปในศาลใหยืนอยูเบื้องหนารูปป้ันขนาดมหึมาของทานแชกง

อธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น

ทําพิธีหมุนกังหันแหงโชคชะตา โดยใชน้ิวชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา

ถาชีวิตในปีท่ีผานมาไมดี ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา

ถาชีวิตดีอยูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย

เมื่อหมุนกังหันเสร็จแลว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพ่ือใหเป็นท่ีรับรูท่ัวกันท้ังฟาดิน และใหพรนั้นสมประสงค

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

รานหยกฮองกง
ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จิมซาจุย บาย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณ

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
 เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
 ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินท่ีทางบริษัทฯ ไดทําการจองไวเป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ดังนั้นท่ีน่ังทางสายการบินจะจัดใหเป็นโซนกรุปมา
ให ทางบริษัทฯไมสามารถท่ีจะรองขอไดวาจะขอท่ีน่ังโซนใหม  และในบางครั้งท่ีน่ังบนเครื่องบน อาจจะไมไดน่ังติดกันหมดกับคนใน
ครอบครัว แตทวา ณ วันท่ีเดินทาง เจาท่ีและหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มท่ี เผื่อท่ีจะไดน่ังดวยกันกับคนในครอบครัว ท้ังน้ีจึงเรียน
มาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน และโปรดเขาใจ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไมถึง 15 ทาน

การชําระเงิน
ราคา Promotion ชําระเต็มจํานวน พรอมวีซา และทิปไกด 2เมือง ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 1 วัน จองพรอมกับหนา

พาสปอรต 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําคาบริการทัวรเป็นจํานวนเงิน เต็มจํานวน ตอผูโดยสารหน่ึงทาน หลังจากมีการทําจองสํารองท่ีน่ัง
แลว 2 วันทําการ 

สําหรับคาบริการทัวรสวนท่ีเหลือ จะขอเก็บท้ังหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินคามัดจําท้ังหมด

หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฮองกง แอรไลน ชั้นประหยัดเสนทางกรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ 

คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  และ
ทานตองชําระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 

คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน )

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ

คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  และ ทานตองชําระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม

คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน วีซากรุป แบบ 144 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกดทองถิ่น/คนขับรถ  สําหรับผูใหญ และ เด็ก  ทานละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน  ประกาศยกเลิกวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง ผูเดินทางตองเสียคาใช
จาย ในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,800 บาท 

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืม คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง คาโทรศัพท คาซักรีด 

่



คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว

สําหรับราคาน้ีบริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ขอสงวนสิทธิส์ําหรับลูกคาชาวไทยเทานั้นท่ีเดินทางไปกลับพรอมกรุป

ถาลูกคาเป็นชาวตางชาติชําระเพ่ิมทานละ 5,000 บาท

สําหรับทานท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมทานหมู ไมทานไกหรือสัตวปีก ไมทานเน้ือสัตว และมีความจําเป็นใหทางบริ
ษัทฯ จัดเตรียมอาหารไวใหทานเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุปเดินทางรับประทานท่ีระบุไวในรายการแลว ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติมตามจริงหนางาน

วีซา
โปรแกรมทัวรน้ี เป็นโปรโมชั่นวีซากรุปแบบ 144 เทานั้น หากทานมีวีซาจีนติดเลมอยูแลว วีซากรุปของทานจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจีน และวีซาในเลมของทานจะถูกใชงานทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบวีซาติดเลมของ
ทานหากทานตองไปทําใหมทุกกรณี

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางนอย
กวา 6 เดือนนับจากวันท่ีเดินทาง

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกับทางบริษัทฯอีกครั้ง 

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

หมายเหตุ
เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขตางๆ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขตางๆโดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขั้นตํ่า 20 ทานขึ้นไป

อัตราคาบริการทัวรน้ี  เป็นทัวรท่ีเขารานชอปป้ิง ซ่ึงรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศจีน เพ่ือสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหกับนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝาเทา , ไขมุก , ผาไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนใหทานไดเท่ียวในราคาประหยัด  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซ่ึง
จะใชเวลารานละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น หาก
ไมเขารานชอปป้ิงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 หยวน 

อัตราน้ีรวมคาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจีน วีซากรุป แบบ 144 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ อัตราการใหทิป  ผูใหญ และเด็ก ทานละ 1,500 บาท คาทิปหัวหนาทัวรแลว
แตความพึงพอใจของทาน ขออนุญาตเก็บทิป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันแรกของการเดินทาง 

โปรแกรมทัวรน้ี เป็นโปรโมชั่นวีซากรุปแบบ 144 เทานั้น หากทานมีวีซาจีนติดเลมอยูแลว วีซากรุปของทานจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจีน และวีซาในเลมของทานจะถูกใชงานทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบวีซาติดเลมของ
ทานหากทานตองไปทําใหมทุกกรณี

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน

ท้ังหมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา

๋ ่ ์ ้



หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรท้ังหมด
 


