
 

 

 

 

 

 โดยสายการบิน Hongkong Airline  

ฮ่องกง - เซินเจ้ิน  

Star Avenue Shopping นาธาน วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน     
เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต 

เมนพิูเศษ เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง..///ฮ่องกง บะหม่ี เก้ียวก ุง้แสนอรอ่ย 



 

 

 

ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

ราคาน้ีไม่รวมวีซา่ 144  แบบกร ุป๊  1,500 บาท (เรยีกเก็บในอินวอยส)์ 

 

 

ไฟลบิ์น HX 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ราคา 

 

ราคาเด็ก 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

762/779 03 - 05 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/761 06 - 08 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

762/779 08 - 10 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

762/761 09 - 11 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/761 10 - 12 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/761 11 - 13 พ.ย. (จ - พ) 5,555 7,555 3,500 20 

762/761 13 - 15 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

762/779 15 - 17 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 16 - 18 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 17 - 19 พ.ย. (อา - อ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 18 - 20 พ.ย. (จ - พ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 20 - 22 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 22 - 24 พ.ย. (ศ - อา) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 23 - 25 พ.ย. (ส - จ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 27 - 29 พ.ย. (พ - ศ) 5,555 7,555 3,500 20 

780/779 04 - 06 ธ.ค. (พ -ศ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 05 - 07 ธ.ค. (พฤ - ส) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 11 - 13 ธ.ค. (พ - ศ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 12 - 14 ธ.ค. (พฤ - ส) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 15 - 17 ธ.ค. (อา - อ) 5,888 7,888 3,500 20 

780/779 22 - 24 ธ.ค. (อา - อ) 5,888 7,888 3,500 20 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue Of Star - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - เซินเจ้ิน - ชอ้ปป้ิงหา้งหลอว ู่                                                       

00.05 น. พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

 

03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

07.05 น. เดนิทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 



 

 

 

หรือเท่ียวบิน 

04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

08.05 น. เดนิทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

 
น าท่านส ูถ่นนนาธาน เพื่อใหท่้านเพลิดเพลินกบัแห่งชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ โดยน าทกุท่านส ู ่ เดอะเวนิว ออฟ สตาร ์สรา้ง

ไวเ้พื่อเป็นเกียรติใหก้บับรรดาบคุคลส าคัญท่ีมีส่วนช่วยใหฮ้่องกงไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีว ูด้แห่งตะวันออก"  หลัง

ผ่านการปรับโฉมใหม่ดว้ยฝีมือของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภมูิสถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดีไซนเ์นอรท์อ้งถ่ินและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ 

สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอีกครั้งในปี 2562 กบัรอยประทับมือกว่ารอ้ยอันของเหล่าดาราท่ีมีชื่อเสียงท่ีจะพาคณุออกเดินทางสู่ 

“ถนนสายดารา" โดยรปูป้ันสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและรปูป้ันดาราต่าง ๆ จะถกูประดับตกแต่งดว้ยเอฟเฟคท์

สายน า้ท่ีไหลริน มีแสงไฟส่องเคลา้คลอเบา ๆ สอดรับกบัหลักปรัชญาของบรู๊ซ ลีเร่ือง "การเป็นดัง่สายน า้" และเพลงชวนนกึ

ถึงความหลงัของ Anita Mui ท่ีชื่อว่า "Years Flow Like Water" คณุสามารถถ่ายรปูและทกัทายกบั 2 ซเูปอรส์ตารด์งัผ่าน

เทคโนโลยี AR พรอ้มเพลิดเพลินกบัวิวท่ีสวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่ดาวบนทอ้งฟ้าเคียงขา้งรปูป้ันการต์นูชื่อดงั 

Mcdull   วิวสดุอลังการของอ่าววิคตอเรียตดักบัทอ้งฟ้าฮ่องกงอันเป็นเอกลักษณ ์ยิ่งเสริมใหธี้มภาพยนตรอ์ันมีเสน่ห์ชวนฝัน

ของอะเวนวิ ออฟ สตาร ์ดงูดงามลงตวั เช่นเดียวกบัท่ีคณุสามารถชมทศันยีภาพที่สวยงามไดท่ี้เดอะพรอมินาดเช่นกนั 

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยัจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย  

 

 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 

 

 

 

จากนัน้น าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีหา้งติดแอร์ท่ีหล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรียกท่ีนี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ท่ีนี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง

มากมาย  กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี่หอ้ชื่อดังๆ ทั้งนัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามานี่ 

หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ท่ีนีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 

****โปรแกรมชอ้ปป้ิงหลอหวู่สามารถปรบัเปล่ียนไปในวันถัดไป ขึน้อยู่กบัดลุพินจิของหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ิน*** 

 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสู่ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

วนัท่ีสอง   สวนดอกไมจ้ าลองเมืองฮอลแลนด ์- วดักวนอ ู-พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน – ชอ้ปป้ิง OTOP  

3 รา้นพิเศษ - โชวม์า่นน ้า 3 มิติ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าคณะเขา้ชม เมืองจ าลอง ท่ีสรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ ใหท่้านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานท่ีตกแตง่ให้

เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสัญลักษณข์องความซ่ือสัตย ์ความกตญัญรู ูค้ณุ ความ

จงรกัภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี องคท่์านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดีย่ว ไม่หวัน่ตอ่ศตรัทู่าน

เป็นคนจติใจมัน่คงดจุดัง่ขนุเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปร่ืองมาก และไม่เคยประมาท การบชาูขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 

 
 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ พิพิธภัณฑ์ เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ท่ีรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ของเมืองเซินเจ้ิน          

โบราญยอ้นกลบัมาสู่ยคุท่ีเป็นปัจจบุนั เพื่อเรียนรูถึ้งวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น กอ่นจะมาเป็นเขตเศรษกจิพิเศษ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+++เมนพูิเศษ เป็ดปักกิง่ + ไวนแ์ดง+++ 



 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บวัหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคณุ

มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน

ลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้

เนยีนใส น าท่านสู่ รา้นยางพารา ชมสินคา้ที่ผลิตจากยางพารา หลงัจากนัน้น าท่านชมรา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกับหยก

ใหท่้านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแดต่วัท่านเอง 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารค า่ น าทกุท่านชมการแสดงใหม่ล่าสดุชดุ 3D Water Show “Mangrove Groove” OCT BAY ซ่ึงเป็นการแสดง

แนวใหม่ท่ีมีมนษุย ์นกปลา เป็นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีการใชม้่านน า้ น า้พแุสงเลเซอร์ และ

โปรเจคเตอร ์แสงสี พลสีุ เสียงดนตรี ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี่ดา้นการแสดงใหม่ล่าสดุของโลกมาประกอบการแสดง 

 
 

น าคณะสู่ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  เซินเจ้ิน – ฮ่องกง – เจา้แมก่วนอิมฮงฮ า(ยืมเงิน) - รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว – หวงัตา้

เซียน – ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์ก็ต -  สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                                                       

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 

 

https://blooloop.com/showcase/mangrove-groove-oct-bay-shenzhen-china-2011/


 

 

 

 

น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึง่ในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ Hung 

Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก

ว่าท่ีนี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะ

นิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้

ใหผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิท่ีทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จ

เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมาก

ขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ือ

อปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นือ่งจากไม่ไดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิยิ่งดใีหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดยีวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังค่อยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคด ี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมอืงไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แม่ขายท่ีประกอบธรุกจิ เจา้ของกจิการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ  ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลท่ีสวมใส่ ซ่ึง

จะมีมากมายหลายชนดิ เช่นจ้ีกงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้บัการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อ

แนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 



 

 

 

  

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศกัดิสิ์ทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงินทอง 

โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดินจีนเกิด

กลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ี้ไดก้่อเกิดบรุษุชาตินักรบท่ีชื่อว่าขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้กทัพไป

ปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกดิขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไป

ปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่า

มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจ ุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลอง

ดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณข์องเกาะฮ่องกงเลย

ทีเดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็น

ตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 

เคร่ืองรางที่นยิมสวมใส่อยู่ในปัจจบุนั ซ่ึงบางท่านอาจจะก าลงัมองหาเพื่อน ามาเป็นของฝากใหก้บับคุคลท่ีท่านรักหรือนบัถือ 

หรือท่านท่ีก าลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ  สกัชิ้นเพื่อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย เรามีบริการแนะน า อีกมากมาย

หลากหลายรายการ ซ่ึงหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ินจะคอยอ านวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน

เดนิทางค่ะ 

 



 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงท่ี

สมบรูณแ์บบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนกัพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์ และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสกัการะ ใหท่้านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ีความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่ อีกส่ิงหนึง่ท่ีผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่ การเส่ียงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแม่นย าเป็น

อย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 

จากนัน้อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market แบบ

บา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิงแต่มีของขายทกุส่ิงอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน Tong 

Choi Street ตัง้แต่แยกท่ีตดักบัถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 

500 เมตร สินคา้ท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนูต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภท

สินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็

สามารถมาเดนิเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นีจ่นกว่าถึงเวลานดัหมาย  

 

 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอาปก 

21.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หรือเท่ียวบิน 

23.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

01.50 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 



 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงรว่มกบับรษิทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านไดเ้ท่ียว

ในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดๆ ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง

ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

กรณุาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือก าร

เปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ชา้ของเท่ียวบินการ

ยกเลิกเท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่าผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืน

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดใ้นทกุกรณี กร ุป๊ท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ า หรือ คา่ทัวรท์ั้งหมด 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คา่เบ้ียประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่ทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, คา่ทิปหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× คา่วีซ่าเขา้จีนแบบกร ุป๊144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลกูคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 

1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 



 

 

 

× คา่ธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กร ุป๊จะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน

วันอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอย ูแ่ลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกนิ 10 ท่านข้ึนไปจอยหนา้รา้น และไดป้ระกอบกจิการหรือ กล ุ่มอาชีพ ดงัต่อไปน้ี ไม่

สามารถใชร้าคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนกัเรียน หมอ พยาบาล กล ุ่มอาชีพขายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ขายประกนั 

(จะมีการเรียกเก็บเพิ่มจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ูใ่นกล ุ่มอาชีพดงักล่าว ก่อนท าการจองทวัรก์รณุาแจง้กบัเอเจนซี่ทวัรข์องท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระเต็มจ านวน พรอ้มวีซ่า และทิปไกด ์2 เมือง 

ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจอง 1วัน  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไมคื่นคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง 

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกร ุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์

และมคีวามจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 



 

 

 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรับลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชร์!!! 

 


