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                                          Fun..Fun 1 

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง - พระใหญ่ – เอ้าท์เล็ต - เซนิเจิ้น : 3 วัน (HX) 
 

ก าหนดวันเดินทาง : 25 – 27 เม.ย. 57 / 9 – 11, 16 – 18, 23 – 25 พ.ค. 57  
    6 – 8, 13 – 15, 27 – 29 มิ.ย. 57 
 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – วัดโป่หลิน – เอ้าท์เล็ต - เซินเจ้ิน 
06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N 

สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ HX - 768 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ม้ือที่ 1 
12.40 น.      เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
 นําท่านน่ังกระเช้านองปิง เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิงกับรถกระเช้าลอยฟ้าท่ีจะพาท่านชมทิวทัศน์รอบตัว  
  360 องศาของเกาะลันเตา จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ทัง้อ่าวตุงชุง, วนอุทยานลันเตาและสนามบิน 

นานาชาติฮ่องกง ให้ท่านแวะชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ ท่านจะได้พบ 
กับร้านค้าขายของท่ีระลึก นําท่านเดินทางสูว่ัดโป่หลิน ให้ท่านนมัสการขอพรจากองค์พระพุทธรูปประทับกลาง 
แจ้งองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีระดับความสูง 22 เมตร องค์พระยกมือขวาเพื่อให้พรและปกป้องทุกคนให้อยู่เย็นเป็น 
สุข ส่วนมือซ้ายวางแบอยู่บนหน้าตกั หมายถึง พรท่ีท่านให้แก่ทุกคน ว่ากันว่าใครมาท่ีนี่แล้วจะต้องได้กลับมาอีก 
จากนั้นนําท่านเดินทางสูซ่ิต้ีเกท เอ้าท์เล็ต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมร้านขายสินค้าแบรนด์เนมสากล 
ชื่อดังในราคาลดพิเศษ มาร่วมกันช้อปปิ้งกับนักช้อปของถูกชาวฮ่องกงและเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้งในร้านขาย 
สินค้าจากโรงงาน นําท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (45 นาท)ี เดิมเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง 
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมีความเจริญไม่แพ้ฮ่องกง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 2 
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สองของการเดินทาง  Lowu Shopping – พิพิธภัณฑ์เซนิเจิ้น – Window of the World+Show                     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก ม้ือที่ 3 
 นําทา่นเดินทางสู่ทีช่้อปป้ิงสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจ้ิน “Lowu City” คนไทยรูจั้กในนาม มาบุญครอง 

เมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกาทีมี่ชื่อเสียงมากทีสุ่ด คนไทยทีม่าเทีย่วจะแวะซือ้เสื้อผ้าคุณภาพดี 
ทีน่ี ่กระเป๋าหนงัยี่หอ้ดังๆ ของโลก เช่น หลุยส์ วติตองก็มี ส่วนนาฬิกายี่หอ้ดังๆ ของโลก เช่น ROLEX ก็มี 
ใหเ้ลือกหลายแบบพนกังานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยพูด ภาษาองักฤษกับลูกค้าชาวต่าง 
ประเทศ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เพื่อเลือกชมสินค้าท่ีระลึก อาทิ ผีเซี๊ยะ, ไข่มุก 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 4 
บ่าย นําท่านแวะผ่อนคลายอิริยาบถโดยการนวดเท้าจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีน นําท่านเดินทางสู่ Window of the 

World หรือ หน้าต่างโลก ให้ท่านเท่ียวไปทั่วโลกกับการจําลองสถานท่ีสําคัญ อาทิ แกรนด์แคนยอน, นครวัด-
นครธม, โอเปร่าเฮ้าส,์ หอเอนปิซ่า เป็นต้น พร้อมท้ังรับชมโชว์การแสดงเก่ียวกับวิวัฒนาการทางอารยธรรม ของ
มนุษย์ (Crossing the Century) ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยใช้นักแสดงมากกว่า 1,000 ชีวิต ใน
เวทีท่ีจุผู้ชม ได้มากกว่า 10,000 ท่ีนั่ง  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 5 
นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง  ฮ่องกง - วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก ม้ือที่ 6 

นําท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ (45 นาที) นําท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง เพื่อให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ท่ี
เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนําแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวัดนี้ในวัน ขึ้นปี
ใหม่ นําท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี ่ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Wong Tai Sin Temple หวังต้าเซียนหรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพด ีมาที่นี่คนมักขอให้ 
สุขภาพดหีรือหายป่วย ที่วัดมีคลีนิครักษาและจ่ายยาจีนด้วย ในวันตรุษจีนคนจะนิยมมาไหว้หวังต้าเซียนและ แย่ง
กันจุดธูปดอกแรกเพื่อความโชคดี นําท่านแวะชมสินค้าท้องถิน่ของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชม ตาม
อัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 7 
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ แหล่งช้อปปิ้ง ของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, Duty Free สนุกสนานกับ 

การเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ําหอม สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ท้ัง 
ST.MICHEL,TOY R’US, BOSSINI, GIODANO, TEN TEN, ESPRIT, G2000 เป็นต้น  

 (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปป้ิง)  
  ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   
23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบินที ่HX - 773 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ม้ือที่ 8 
01.10  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อัตราค่าบริการ : Fun Fun 1 
ฮ่องกง –นองปิง- พระใหญ่ –เอ้าต์เล็ต - เซินเจิ้น 

3 วัน / 2 คืน (HX) 

25 -27 เม.ย. 57 
 

9-11 พ.ค. 57 
16-18 พ.ค.57 
23-25 พ.ค.57 

 

6 - 8 มิ.ย. 57 
13 - 15 มิ.ย. 57 
27 - 29 มิ.ย.57 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน   18,800  บาท 17,800  บาท 16,800  บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 (มีเตียงเสริม) 

17,800  บาท 16,800  บาท 15,800  บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 (ไม่มีเตียงเสริม) 

16,800  บาท 15,800  บาท 14,800  บาท 

พักเดี่ยว ชําระเพิ่ม ท่านละ 4,000  บาท 3,500  บาท 3,000  บาท 
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หมายเหตุ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ อย่าง
น้อย 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการหรือน าคณะเดินทาง โดยไม่มี
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเม่ือท่านเดินทางถึงฮ่องกง *** 
อัตราค่าบริการรวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) เดินทางเป็นหมู่คณะ // * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // วีซ่าจีน(หมู่คณะ) 
*ค่าที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ // *ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามท่ีระบุในรายการ // *ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในรายการ // *ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม // *ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ 
เดินทาง //*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ท้ังนี้ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
อัตราค่าบริการไม่รวม  
*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ท่านละ 600 บาท) // *ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ // *ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ // *ค่าธรรมเนียม กระเป๋า
เดินทางท่ีมีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม // *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  // *
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม  
   ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,  
   ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ 
   ท่ีท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
   เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรม 
   ท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน  
   ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก 
   สายการบิน, บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อื่น 
   ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร 
   ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ 
   การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

***เน่ืองจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน  
ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง**** 


