
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่           (-/-/D) 

10.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิ EMIRATES (EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ..... 

13.30 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK 384  

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมบ่นเกาะลันเตา  

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่จไูห ่โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง )  

                บรกิารอาหารเย็น Set box ระหวา่งเดนิทางเขา้จไูห ่

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ZHONGTIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง   ฟิชเชอรเ์กริล์ – ถนนคูร่กั – วดัดอกบวัขาว – เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิง Lowu – โชวม์า่นน า้ 3 มติ ิ 

                          (B/L/D)                                 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสาวงาม “หวหีนี”่ จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่

บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล น่ังรถผา่น

ชมทวิทัศนข์องถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงาม

แสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิัศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะ

ส าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิ

ชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึได ้

ชือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก                                

จากนัน้น าทา่นชมวดัไป่เหลยีน (วดัดอกบวัขาว) เป็นวัดซึง่มวีวิทวิทัศน์

สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดจะมบีนัไดเดนิขึน้ไปกราบนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่

ชาวจไูหใ่หค้วามนับถอื ไดแ้ก ่เทพเจา้แหง่โชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่



กวนอมิ ตามบนัไดทีข่ ึน้ไปทัง้สองขา้งทางจะมตีน้สนปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศรม่รืน่มาก บรเิวณ

ดา้นนอกก็จะมรีะฆงัไวใ้หค้นทีไ่ปขอพรต ีเพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่งทีป่ารถนา แวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหม

จนีทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมทีห่ม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น และชมสนิคา้ยาประจ า

บา้นของชาวจนี “ยาบวัหมิะ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯ 

เทีย่ง   บรกิาร อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ !!! เป๋าฮือ้เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง ) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ (โดยรถโคช้ ) “เซนิเจ ิน้” เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้  ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน ์

และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม และแวะชมพพิธิภณัฑห์ยก สนิคา้โอท็อปของจนี   น าทา่น

เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงที ่Lowu สนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมาบญุครอง

เมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากส าหรับคนทีท่า่นรัก และตัวทา่นเอง  

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พาทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3D 

ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่200ลา้นหยวน จัดแสดงที ่ OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE  ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจุ

ได ้2595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อก

ตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพือ่เอามา

ชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช ้

อปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่งเปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญแ่ละ

ทันสมยัทีส่ดุในโลก  

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – รพีลัส ์เบย ์- วคิตอเรยี พคี – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ                

(B/L/-)                         

เชา้   บรกิาร อาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

เดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยรถไฟ น าทา่นเทีย่วชม วดัแชกงหมวิ หรอืวัดกงัหันน าโชค วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ 

ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ  ฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้น

ของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชกง และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่

ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของ

วงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืก

ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้  

เขา้ชมโรงงานผลติอญัมณี เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืก

ซือ้เป็นของประดับของทา่นเองซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ ซึง่มกีงัหันลมทีม่ี

ชือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม และเป็นมงคลแกผู่ส้วมใส ่ 

เทีย่ง    บรกิาร อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                         

น าทา่นสูห่าดทราย อา่วรพีลัส ์เบย ์หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากใน

การถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่

ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อด

ยาวลงสูช่ายหาด นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ

เพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 

ปี จากนัน้น าทา่นขึน้ไปชมจดุชมววิทีย่อดเยีย่มทีส่ดุของฮอ่งกงที ่วคิตอเรยี 

พคี ยอดเขาทีส่งูทสีดุของเกาะฮอ่งกง สงูจากระดับน ้าทะเล 552 เมตร (สงูเป็น

อนัดับที ่24 ของฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุชือ่วา่ Tai To yan อยูใ่นเขตนวิเท

อรร์ทิอรี ่มคีวามสงู 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล) บนยอดเขาแหง่นี ้คณุจะ

มองเห็นทัศยภาพทัง้หมดของเกาะฮอ่งกง ชืน่ชมกบัววิทวิทัศนข์องอา่ว

วคิตอเรยี ตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ เรอื

เฟอรร์ี ่และสสีนัทีง่ดงามยามค ่าคนื จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว  จากนัน้

อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลกทา่นจะ

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่ง  ๆอยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด 



ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี ้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ที่

จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทกุมมุโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่

เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหร ูเลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่น

เทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, 

EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK 385 

23.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

อตัราคา่บริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง  ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกัเดีย่ว 

วนัที ่02-04 กรกฎาคม 58 9,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่03-05 กรกฎาคม 58 10,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่09-11 กรกฎาคม 58 9,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่10-12 กรกฎาคม 58 10,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่16-18 กรกฎาคม 58 9,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่17-19 กรกฎาคม 58 9,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่23-25 กรกฎาคม 58 9,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่24-26 กรกฎาคม 58 10,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

วนัที ่30 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 58 12,900.- ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่รีาคาเด็ก 1,900.- 

 

 
คา่บริการนีร้วม   
 คา่ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั เสน้ทางตามรายการระบุ ช ัน้ทศันาจร (ไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง, คา่ภาษีน า้มนั, ประกนั, คา่น า้หนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 

กก. 
 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบ ุ
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรด์แูลและบริการ 
 ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ไม่รวมคา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % 

คา่บริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั, 

รวมถึงคา่อาหาร  และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ รายการ  (กรณุาช าระเองเม่ือท่านสัง่) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถอตัรา 90 HK/คน/ตลอดทริป 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
 คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 

 



 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหต ุ จ าเป็นสดุวิสยั
จนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รบัสามารถผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บัเหนือ
ความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์ และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใชบ้ริการใด  ๆตาม
รายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คืน
เงินในทุกกรณี   เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทน
ของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั 
ในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บริษทัจะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น  ๆ

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล รา้นหยก รา้นบวัหิมะ รา้นผา้
ไหม รา้นจิวเวอรร่ี์ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวของประเทศจีนแตไ่ม่ไดมี้การบงัคบัซือ้ หาก
ท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พ่ิมท่านละ 300HKD ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทัวรฮ์อ่งกง 

 

 

ชือ่ – สกลุ ผูจ้อง ..................................................................................... ...... 

จ านวนผูเ้ดนิทาง.....................ทา่น 

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวก โทร................................... แฟกซ ์.................................... 

มอืถอื..........................................  

E-mail :  _________________________________________________________ 

กรณุาระบ ุE-mail เพือ่ประโยชนใ์นการรบัสง่เอกสาร (โปรแกรมทัวร,์ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้) 

จ านวน ........3...........วนั 

เดนิทางโดยสายการบนิ ................... EMIRATES (EK) .........................................  

วนัเดนิทาง ............................................... 2015  

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )   

1. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ...................... 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........ 

2. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ...................... 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........ 

3. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ....................... 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........ 

4. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ....................... 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........ 

5. ชือ่ - นามสกลุ................................................................ ....................... 

เลขทีพ่าสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้ม)ี................... ........ 

 

 

 


