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ราคาทวัร ์
ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเดี�ยว 

12,900 15,900 �5,900 �,800 

 
 

อตัรานี�ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน วีซ่ากร ุป๊ ท่านละ �,5�� บาท 
อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ �,0�� บาท 

** ขออนญุาตเก็บทิป และค่าวีซ่า พรอ้มค่าทวัร ์** 



 
 
 
  
 

 

วนัแรก กรงุเทพ – สนามบินสวุรรณภมูิ – ฮ่องกง - ดิสนี�ยแ์ลนด ์-  เซินเจิ�น 

02:00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู เคานเตอร ์K  ทางเขา้ประต ู5-6  สายการฮ่องกง แอรไ์ลน ์  

04:00 น. เหินฟ้าส ูฮ่่องกง โดยเที�ยวบินที� HX 780 
08.05 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลงัผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบประตู

ทางออก นาํท่านเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรบัรถยนตแ์ละรถไฟที�ยาวที�สดุของโลกมีระยะทาง
2.2กโิลเมตรซึ�งไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิวทวิทัศน์
ของเกาะฮ่องกง  นําท่านส ูดิ่นแดนในเทพนิยาย ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด)์ (รวมค่าเขา้เรียบรอ้ยแลว้) 

       ดนิแดนฝัน เขา้สู่อาณาจกัรแห่งเวทยม์นตรท์ี�ไดร้ับแรงบนัดาลใจจากเทพนยิายในฝันที�เต็มไปดว้ยมนตรม์ายา ความ
สวยงาม ความตื�นเตน้ การสาํรวจ และตวัละครของดสินยีใ์หท้่านเพลิดเพลินไปกบันานาเครื�องเลน่หลากหลายชนดิทั�ง 7 โซน 
Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที�ดนิของ Toy Story ทกุอย่าง 

 ไมต่อ้งจ่ายเงนิเพิ�ม อาทกิารนั �ง รถไฟไอนํ�าโบราณเพื�อชมรอบสวนสนกุ , ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์นูจากดสินยี,์ นั �ง

รถไฟเหาะที� Space - Mountain, ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติทิี� Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง สี เสยีง

อนัตระการตาที� Festival of the Lion King และผจญภยั ไปกบ ัการลอ่งเรือเขา้ไปในป่าดงดบิที� Rafts to Tarzan’s Tree House , 
หบุเขากริซลียห์มใีหญ่รถราง ตะลยุขมุทองแดนเถื�อนกบั Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ 
Andy เพลิดเพลินกบัของเล่นและกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land แนะโซนเครื�องเล่นใหม ่!! หนึ�งในซปุเปอรฮี์โร่ที�ยิ�งใหญ่
ที�สดุคนหนึ�งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลิน ไปกบัโลกที�นา่ตื�นตาตื�นใจของสตารค์ อินดสัตรี�! เชญิพบกบันวตักรรม
ล่าสดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องไอร่อนแมนไดอ้ยา่งใกลช้ดิเตาปฏิกรณ์
อารค์และผลงานชิ�นเอกดา้น เทคโนโลยล่ีาสดุ Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง  0จนถึงเวลานดัหมาย นาํท่านไปเซินเจิ�นโดยรถไฟ 

 

 

 

  

  

  

 

 

ถึงเซินเจิ�น  นาํท่านชมเขตเศรษฐกจิพิเศษของจีน เดมิเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมือง
เซินเจิ�น ไดรบัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศัน ์และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ�า                รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํ�า นําท่านเดินทางเขา้ส ูที่�พกั CENTURY PLAZA  HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�สอง วดักวนอ ูKuan Au Temple - รา้นหยก ผา้ไหม และบวัหิมะ - Lowu Center 



 
 
 
  
 

                                                    นํ�าพTุhe Music Fountain of sea world shenzhen 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอสูัญลกัษณข์องความซื�อสัตย ์ความกตญั�รููค้ณุความ
จงรักภกัดีความกลา้หาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี�ยวองอาจไม่ครั �นครา้มต่อ
ศตัร ูท่านเป็นคนจิตใจมั �นคงดั �งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลิศมาก  

 

จากนั�นพาทกุท่าน เลือกซื�อ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สนิคา้ขึ�นชื�ออีกหนึ�งอย่างของเมอืงจีน และ เลอืกซื�อผา้
ไหมของเมืองจีน ที�ไมเ่หมอืนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลาหนาว ห่มแลว้ไมร่อ้นรูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ที�หลายคนร ูจ้ัก
เป็นอย่างด ีสาํหรบั บวัหิมะ ที�ใชร้กัษาแผลสด ไฟไหม ้นํ�ารอ้นลวก หรือแม ้กระทั �งแตม้สวิ แตม้ฝ้า ก็ยงัได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ� งที� Lowu Center หา้งชื�อดงัที�ขายของเลียนแบบแบรนดด์งั เชน่ ชาแนล หลยุส ์โรเล็กซ ์เป็นตน้ 
ไมว่่าจะเป็นเสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เครื�องประดบั และสินคา้อิเล็กทรอนกิส ์จงึไดร้ับขนานนามวา่เป็น มาบญุ
ครองเซินเจิ�น ะ  



 
 
 
  
 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (พิเศษ เป็ดปักกิ�ง+ไวนแ์ดง)    

หลงัอาหารคํ�า นําท่านชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ํ�าพเุตน้ระบําประกอบดนตรี พรอ้มฉากหลงั
ทีเป็นเรือ MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ูแตเ่ดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั�งเศส ชารล์ส เดอโกล ต่อมาทางจีนไดซื้�อต่อ และได้
นํามาทอดสมอที�ท่าเรือ SHE KOU เพื�อจดัเป็นสถานที�ท่องเทียวที�ตระการตา 

 
จากนั�นนําท่านเขา้ที�พกั  CENTURY PLAZA HOTEL ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตา้เซียน – เจา้แมก่วนอิมฮ่องฮํา - งานฮวงจ ุย้ – 
ยา่นจิมซาจ ุ่ย – กรงุเทพฯ 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้  



 
 
 
  
 

นําท่านเดินทาง ส ูฮ่่องกงโดยรถไฟ   ใชเ้วลาในการเดินทางโดยประมาณ � ชั�วโมง ถึงฮ่องกง นําท่านส ู ่

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที�รํ�าลือถึงความ
ศกัดิ�สิทธิ� เรื�องของกงัหนัลมที�พดัพาเอาสิ�งไมด่อีอกจาก
ชวิีต เชื�อว่าการหมนุกงัหนักลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีิตพลกิ
ผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ทาํใหว้ดันี�มชีื�อเรียกอีกอย่าง
หนึ�งว่า วดักงัหันลม เดมิทวีดันี�เป็นวดัเล็กๆ ที�เกา่แกแ่ละได้
อนรุักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม ่
ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื�อที� 50,000 
ตารางฟุต สรา้งขึ�นเพื�อระลึกถึงทา่นแชกง นกัรบผูซ้ึ�ง
ปกป้องจกัรพรรดริาชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์ง่ 

 

นาํทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ�งในวดัที�โดง่ดงัที�สดุของฮ่องกง เทพซึ�งขึ�นชื�อในการดแูล
รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที�นาํธปู และ ของ มาสกัการะเพื�อขอพรตา่งๆ ตั�งแตเ่รื�องความรกัไปจนถึง
ฤกษม์งคลในการทาํธรุกจิ หรือตามที�คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ�วว่า “วัดหวงัตา้เซียน”นั�นเป็นวดัลทัธิ
เตา๋ที�ชาวฮ่องกงและนกัทอ่งทอ่งที� เดนิทางมาเที�ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื�อสายจีนใหค้วามศรทัธากนัมาก วดันี�มี
อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ื�อว่าเป็น  วัดที�ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิ�ง  

 
จากนั�นนาํท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวดัเกา่แก่ของฮ่องกงสรา้งตั�งแตปี่ 
ค.ศ. 1873 เป็นหนึ�งในวดัที�ชาวฮ่องกงนั�นเลื�อมใสกนัมาก ดว้ยความที�เจา้แมก่วนอิมนั�นเป็นเทพเจา้แห่งความ
เมตตา ฉะนั�นเมื�อใครมีทกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ั�นชว่ยเหลอื  และยงัมพีิธีขอซองอั�งเปาจากเจา้แม่
กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศริิมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึ�งทางวดัจะจาํหนา่ย



 
 
 
  
 

อปุกรณส์าํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผ้ ูม้าขอพร เมื�อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนอืกระถาง
ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั�นไวเ้พื�อเป็นสริิมงคล ต่อไป  

 

 

 
จากนั�นนาํท่านเยี�ยมชม งานฮวงจ ุย้ ที�ขึ�นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไซนท์ี�ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี�ยม เครื�องประดับ
กังหันนาํโชค จี� แหวน กาํไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที�การงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง
มากมาย เดินทางไปที�ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คดิหวังสิ�งใดก็สมดั �งใจปรารถนาทกุประการ และนาํท่านชม รา้นปี�
เซี�ยะหยก สตัวน์าํโชคลาภความมั �งม ี

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� ง ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั�งเกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนดล์า่สดุ
ของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจมิซาจ ุย่ บนฝั�ง เกาลนู ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที�ทนัสมยัที�สดุ มี
รา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทั�งโรงแรมนบัสิบและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที�มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ
โลก ลํ�าสมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดจิติอล โทรศพัทม์อืถือ เชญิเลอืกชมซื�อสินคา้แฟชั �นที�มเีอกลักษณเ์ป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ�บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมกิซ์
แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดียว สวรรคข์องนกัทอ่งเที�ยวอย่างแทจ้รงิ นบัวา่เป็นแหล่งขายเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดจิติอล โทรศพัทม์อืถือ และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนกิมากมาย  



 
 
 
  
 

 
 

ถึงเวลานดัหมายนําท่านส ูส่นามบินฮ่องกง 

21.10 น. เหินฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบินที� HX 779 
23.10 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรนี์�   เป็นทวัรที์�เขา้รา้นชอ้ปปิ� ง ซึ�งรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศจีน เพื�อสง่เสรมิใหม้ี
การประชาสมัพันธ์สินคา้พื�นเมืองใหก้บันักท่องเที�ยวทั�วไปไดร้ ูจ้ ัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึ�ง
สนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท่้านไดเ้ที�ยวในราคาประหยดั  จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเที�ยวทกุท่านทราบวา่  รา้น
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ �� นาที  ซื�อหรือไม่ซื� อขึ�นอย ู่กบั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น หากไม่เขา้รา้นชอ้ปปิ� งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�
เก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,��� หยวน *** 

อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ�นฮ่องกง และ เซินเจิ�น/คนขบัรถ/ หวัหนา้ทวัร ์อตัราการใหทิ้ป  
ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ �,0�� บาท 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน :  

-  ชําระมดัจําท่านละ ��,���.-บาท สว่นที�เหลือชําระพรอ้มค่าวีซ่าและค่าทิป �� วนักอ่นเดินทาง  

อตัรานี�รวมบรกิาร 
• ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบัโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ชั�นประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ   
• ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน ) 
• ค่าโรงแรมที�พัก คา่อาหาร รถรบัส่ง และคา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว ตามรายการที�ระบใุนรายการ 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรม ์
 

อตัรานี�ไม่รวมบรกิาร 
• ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศจีน วีซ่ากร ุป๊  ราคา 1,500 บาท 



 
 
 
  
 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ  สาํหรบัผ ูใ้หญ่ และหวัหนา้ทวัร ์และ เด็ก  ท่านละ �,0�� บาท ตลอดทิปการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนยีมการทาํหนงัสือเดนิทาง 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าเครื�องดื�ม คา่อาหารที�สั �งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด  
หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
• บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืง
พิจารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจาํนวนทั�งหมดหรือบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่ง

ดา้วที�พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
• เนื�องจากตั �วเครื�องบนิที�ทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตั �วเครื�องบนิแบบกรุป๊ ดงันั�นที�นั �งทางสายการบินจะจดัใหเ้ป็นโซนกรุป๊

มาให ้ทางบรษิทัฯไมส่ามารถที�จะรอ้งขอไดว้่าจะขอที�นั �งโซนใหม ่ และในบางครั�งที�นั �งบนเครื�องบน อาจจะไม่ไดน้ั �งตดิกนัหมดกบั
คนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วนัที�เดนิทาง เจา้ที�และหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอยา่งเต็มที� เผื�อที�จะไดน้ั �งดว้ยกนักบัคนในครอบครัว 
ทั�งนี�จึงเรียนมาเพื�อทราบโดยทั �วกนั และโปรดเขา้ใจ 

 

 

 
 

 


