
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

รายละเอยีด 
วนัแรก กรุงเทพฯ– ซวัเถา-ไต่ฮงกง – เกาะหม่าสื!อ (ไฮตงัม่า) 
$%.$$ น.      คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร� สาย

การบนิแอเอเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�บรษิทัฯแพนดา้ ฮอลเิดย ์คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่
ท่าน   

$-... น. เหนิฟ้าสู ่ซวัเถา โดยเที!ยวบนิที!  FD-.$ บรกิารอาหารและเครื!องดื!มบนเครื!อง 

วนัที! กาํหนดการ เชา้ เที!ยง เยน็ โรงแรม 

8 
กรุงเทพฯ – ซวัเถา-ไต่ฮงกง – เกาะหม่าสื!อ 
(ไฮตงัม่า) 

 
 
� 

Happy Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 

( ระดบั A ดาว ) 

B 
วดัม่าจู – ผ่านชมสะพานเซียงจื!อ –วดัไค
หยวน 

� � � 

    Happy Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 
        ( ระดบั 4 ดาว ) 

F 
เฮียงบูซวั (ศาลเจา้พ่อเสือ) – เซินเจิG น – 
ฮอ่งกง 

� � � 

     The kimberley         
  Hotel 

      (ระดบั . ดาว) 
 

A 
หาดรีพลัสเ์บย์ -ว ัดแชกงหมิว –เจา้แม่
กวนอิมว ัดซีซ ้าน - ว ัดหว ังตา้เซียน  – 
อสิระชอ้ปปิG งถนนนาธาร 

� � � 
     The kimberley          

   Hotel 
      (ระดบั . ดาว) 

. 
เกาะลนัเตา – กระเชา้น่องปิง F%$ องศา – 
ชอ้ปปิG งซิตีG เกท  เอาทเ์ลต็ – กรุงเทพฯ   
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8F.8$ น.      ถงึท่าอากาศยานนานาชาติเจยีหยางเฉาซาน หรอืที�นิยมเรยีกส ั+นๆ ว่า สนามบนิซวัเถา เป็นหนึ�งใน
สนามบนิสรา้งใหม่ในยุคเศรษฐกิจกาํลงัเติบโตอย่างรุดหนา้ของจีน โดยเปิดใหบ้ริการในปี พ.ศ. 
4556 ซึ�งมจีุดประสงคใ์นการใหบ้ริการผูโ้ดยสารในเขตพื+นที�เมอืงเจียหยาง แตจ้ิ 8ว และซวัเถา ซึ�ง
เป็นเมอืงที�อยู่ในมณฑลกวางตุง้ของประเทศจนีและทดแทนสนามบนิซวัเถาเดมิที�มขีนาดเลก็ ซึ�งปิด
ใหบ้รกิารลงแลว้หลงัจาสนามบนิเฉาซานเปิดใหบ้รกิาร   

เที!ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
                นาํท่านสู่ศาลไต่ฮงกง ซึ�งอยู่ทางดา้นเหนือของเมอืงเฉาหยางแต่เดมิเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื�อ

และไดม้กีารปฏสิงัขรณ์ใหม้อีาณาบริเวณกวา้งขึ+นกว่าเดมิสิ�งที�ดงึดูดใจผูค้นมากที�สุดคือ ศาลาไต่ฮ
งกงโจ วซอื ที�มคีวามยาว 44 ม. สูง �6 ม. ลกึ �6 ม.โดย
ใชเ้สาหนิขนาดยกัษ ์�> ตน้คํ+าไว ้ภายในศาลามรูีปแกะสลกั
ของท่านไต่ฮงกงประดษิฐานอยู่โดยใชห้ยกขาวที�นาํเขา้จาก
พมา่มาแกะสลกั เป็นที�นบัถอืของชาวจนีในพื+นที�และชาวจนี
โพน้ทะเลในความเมตตากรุณาของที�ไดร้วบรวมกนับริจาค
เงนิ ซึ�งเป็นแหล่งกาํเนิดของปอเตก๊ตึ+งในประเทศไทย สู่ เกาะหม่าสื!อ หรือ ไฮตงัม่า เพื�อเยี�ยมชม
วดัเจา้แมท่บัทมิ และนมสัการรูปปั+นเจา้แมท่บัทมิอนัศกัดิAสทิธิA   

คํ !า  �รบัประทานอาหารคํ !า ณ ภตัตาคาร 
ที!พกั �โรงแรม Happy Hotel ( ระดบั4ดาว ) 

วนัที!สอง วดัม่าจู – ผ่านชมสะพานเซียงจื!อ –วดัไคหยวน  
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
                นาํท่านสู่วดัมาจู ๊ซึ�งเป็นวดัเก่าแก่ที�ศกัดิAสิทธิAและเป็นที�นบัถอืมาก ภายในวดัมกีารตกแต่งอย่าง

งดงาม ที�บนหลงัคาของวดัถูกประดบัอย่างสวยงามดว้ย รูปแกะสลกัของมงักรล่อแกว้ และหงษคู่์ 
กบัดอกโบตั 8น เทพเจา้มาจู๊ เป็นที�นบัถือของชาวประมงทุกคน เชื�อกนัว่าหากวนัใดจะตอ้งออก
เดนิทางไปในทะเล จะตอ้งมาไหวเ้ทพเจา้มาจูก่๊อน เพื�อขอใหท้่านช่วยคุม้ครองใหเ้ดนิทางปลอดภยั
ผ่านชม สะพานเซียงจื!อ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นํ +าหานเจยีง มชีื�ออกีชื�อว่าสะพานกว่างจี+ ต ั+งอยู่



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมอืงแตจ้ิ 8ว เริ�มสรา้งในสมยัราชวงศซ์ง้ ตรงกบัปี ค.ศ. 1170 โดยใชเ้วลา
สรา้งยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลาง
สะพานซึ�งเป็นช่วงที�กวา้งที�สุด มคีวามกวา้งประมาณ 100 
เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมอืงจนีที�เปิดปิดได ้

เที!ยง  �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย           จากนั+นนาํท่านสู่.นาํท่านสู่ วดัไคหยวน ต ั+งอยู่ใจกลางเมอืง

แตจ้ิ 8ว เป็นวดัพทุธนิกายมหายานโบราณ สรา้งขึ+นในสมยัจกัรพรรดิAองคท์ี� G แห่งราชวงศถ์งั ซึ�งมี
นามรชัสมยัวา่ย “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. GJK ภายในวดัยงัมวีตัถโุบราณมากมายที�สรา้งขึ+นต่าง
ยุคต่างสมยักนั 

คํ !า  �รบัประทานอาหารคํ !า ณ ภตัตาคาร 
ที!พกั � โรงแรม Happy Hotel ( ระดบั4ดาว ) 

วนัที!สาม เฮยีงบูซวั (ศาลเจา้พอ่เสอื) – เซินเจิGน – ฮอ่งกง   
เชา้            �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
                นาํท่านนมสัการเฮี!ยงบูซวั (ศาลเจา้พอ่เสอื) ที�ชาวจนีในประเทศไทยใหค้วามศรทัธา ศาลเจา้พ่อเสอื

ที�ซวัเถาเป็นศาลเจา้องคจ์ริง ต ั+งอยู่ที�อาํเภอลู่เฟิง สรา้งในสมยัราชวงศซ์่ง ชาวจีนในประเทศไทย
จาํลองแบบเอามาสรา้งไวท้ี�ศาลเจา้เสือในบริเวณเสาชิงชา้ 
ชาวจีนแตจ้ิ�วท ั �วไปและชาวจีนโพน้ทะเลมศีรทัธาเลื�อมใส
และเชื�อกนัว่าในชีวติที�เกิดมาคร ั+งหนึ�งจะตอ้งหาโอกาสมา
นมสัการเฮียงบู่ซวัแห่งนี+ เพื�อ สิริมงคลแก่ชีวิต และเพื�อ
ความเจรญิรุ่งเรืองกา้วหนา้ในการทาํธุรกิจการคา้ ทุกๆปีจะ
มผูีท้ี�มาบนบานและแกบ้นจะเดนิทางมาจากทกุสารทศิ 

เที!ยง          �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย           จากนั+น นําท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ เมืองเซินเจิGน อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยับนรถ 

พรอ้มชมทศันียภาพท ั+งสองขา้งทาง หลงัจากนัGนนําท่านชมสนิคา้ยาประจาํบา้นของชาวจนี “ยาบวั



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หมิะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้Gารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯและนําท่าน
ชมครมีไข่มกุ จากนั+นนาํท่านนั �งรถไฟจากเมอืงเซนิเจิ+นเดนิทางต่อสู่ ฮอ่งกง   

คํ !า             �รบัประทานอาหารคํ !า ณ ภตัตาคาร 
ที!พกั          �โรงแรม The kimberley Hotel   (ระดบั 5 ดาว)   

วนัที!สี!      หาดรีพลัสเ์บย ์-วดัแชกงหมิว –เจา้แม่กวนอิมวดัซีซา้น – วดัหวงัตา้เซียน  – 
อสิระชอ้ปปิG งถนนนาธาร    

เชา้           �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านนมสัการ วดัเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึ+นในปี ค.ศ.�NNJ ในแต่ละปีจะม ี
นกัท่องเที�ยว จาํนวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิAสทิธิAจากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจาก
เทพเจา้ องคอ์ื�นๆ อาทเิช่น ขอพรโชคลาภ ความรํ �ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอี+ย จากนั+นนาํท่านเดนิทาง
สู่ วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนัลม เป็นวดัหนึ�งที�ชาวจนีใหค้วามเลื�อมใสศรทัธามาเนิ�นนาน นมสัการ
เทพเจา้แชกงซึ�งเป็นเทพเจา้ประจาํวดันี+และอธิฐาน หมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา หรือที�เรียกกนัว่า 
“กงัหนันาํโชค” เพื�อหมนุแต่สิ�งดีๆ เขา้มาในชีวติ อาท ิเดินทางปลอดภยั, สุภาพ แขง็แรง อายุยนื, 
โชค ลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมื�อหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ตอ้งตีกลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อความเป็น
สริมิงคล นาํชมวดัซีซา้น เป็นวดัที�มบีรรยากาศสงบร่มรื�น มไีฮไลทก์็คอื เจา้แม่กวนอมิองคสู์งใหญ่ 
เป็นวดัดงัแห่งเกาะฮ่องกง  จากนั+นนาํท่านนมสัการ วดัหวงัตา้เซียน หรือ วดัหว่องไทซิน สรา้งขึ+น
ในปี ค.ศ. 1921 เพื�ออทุศิใหก้บั Wong Tai Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริ�มในการศึกษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็น
ผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาต่อมา ปจัจบุนัถอืเป็นวดัของลทัธิเตา๋ที�มคีน
มากราบไหวม้ากที�สุด สถาปตัยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณที�มเีสาสแีดงขนาด
ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนที�จดัเลยีนแบบสวนในปกักิ�งและยงัมคีวามแมน่ยาํ
ในเรื�องของการเสี�ยงเซยีมซอีกีดว้ย เยี�ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี!ที!ขึ+นชื�อของฮ่องกงพรอ้มชมรา้นหยก
เป็นสนิคา้โอทอ๊ปทอ้งถิ�นจากนั+นนาํชมโรงงานผลติหยกที�ขึ+นชื�อของประเทศจนี พรอ้มชิมชาอนัเลศิ
รสแบบตน้ตาํหรบัและแบบต่างๆ  

เที!ยง          �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บ่าย           จากนั+นใหท้่าน อสิระชอ้ปปิG งถนนนาธานหรือย่านเลดีG มารเ์ก็ต ตามอธัยาศยั ..อาทเิช่น ชอ้ปปิ+ งที� 
Ocean Terminal และHarbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ 
เ ช่ น  Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior ,  Fendi , Louis Vuitton , 
Chole, ของเด็กเล่นที�หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปปิ+ งสินคา้
ปลอดภาษีที� DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , 
Chole ฯลฯ 

คํ !า             �รบัประทานอาหารคํ !า ณ ภตัตาคาร 
ที!พกั          � The kimberley Hotel   (ระดบั 5 ดาว)              

วนัที!หา้   เกาะลนัเตา – กระเชา้น่องปิง F%$ องศา – ชอ้ปปิG งซิตีG เกทเอาทเ์ลต็  –  กรุงเทพฯ    
เชา้            �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
                จากนั+นประมาณ นาํท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตาขึG นกระเชา้น่องปิง เพื�อสมัผสัประสบการณ์อนัน่า

ตื�นเตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร
โดยใช เ้วลาประมาณ 25 นาที. . .นมสัการพระ
โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระ
สมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซึ�งสามารถ
มองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธิAประทบักลางแจง้
องคใ์หญ่ที�สุดในโลกจากเกอืบทกุ ๆ ส่วนของเกาะ 

เที!ยง          �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย           จากนั+นอิสระใหท้่านชอ้ปปิ+ งอย่างจุใจที� CITYGATE OUTLET มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื+ออย่างครบครนั

ตั+งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ… 
  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื�อเตรยีมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ 
                 (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)     
20.35 น.      ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยเที�ยวบนิที�  FD503  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

23.30 น.     ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

    “คุม้ค่า รูจ้ริง เราดีที�สุด สาํหรบัคุณ 

 
วนัที!เดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 

 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงเสรมิ 
(เด็ก B-88 ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตยีงเสรมิ 

(เด็ก B-88 ปี) 

พกัเดี!ยว 
จา่ยเพิ!ม 

 

17-21 พ.ค B.%B 35,900.- 33,900.- 31,900.- 6000 
 
�โรงแรมที!พกั 4 - 5 ดาว  

❖รายการทวัรนี์G  ไม่รวมทปิ/ ไม่แจกของ  
เงื!อนไข รายการและราคาทวัรนี์+ เป็นเพยีงขอ้เสนอที�จะตอ้งไดร้บัการยนืยนั จากบริษทัฯ อกีคร ั+งหนึ�ง หลงัจากที�
บริษทัฯ ไดร้บัการสาํรองที�น ั �งจากสายการบินและโรงแรมที�พกัเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธิAที�จะ
ปรบัเปลี�ยนราคาตั 8วเครื�องบนิ หากราคาตั 8วเครื�องบนิมกีารปรบัสูงขึ+นจากราคาปจัจบุนั และในกรณีที�ไมส่ามารถไป
เที�ยวตามสถานที�ที�ระบใุนรายการ อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิทาง
บรษิทัฯจะไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆท ั+งสิ+นรายการและราคาทวัรข์า้งตน้นี+อาจมกีารเปลี�ยน แปลงไดต้ามความเหมาะสม 
อตัราค่าบรกิารนีG รวม  

� ค่าต ั 8วเครื�องบนิไปกลบัเที�ยวบนิตามรายการ  
� ค่าอาหาร-โรงแรมตามที�รายการกาํหนด  
� ค่าวซี่าจนี และภาษสีนามบนิไทย-จนี  
� ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  
� ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที�ยวที�ระบตุามรายการ  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ  
� นํ+าดื�มวนัละ� ขวด/ท่าน   

อตัราค่าบรกิารนีG ไม่รวม  
� ค่าระวางกระเป๋านํ +าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั  กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�องไดท้่านละ � ใบ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ   
� ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
� ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม G% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย J% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี  
� ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ  

เงื!อนไขการจองวางเงนิมดัจาํท่านละ 15000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี 
 
การโอนเงนิเขา้ บญัชี  

 
เงื!อนไขยกเลกิ  
� ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 
� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 –29วนั  ขอสงวนสทิธิAในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทกุกรณี 
� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั  ขอสงวนสทิธิAในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั+งหมดในทกุกรณี 

 

ชื!อบญัชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที!บญัชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสกิรไทย เซ็นทรลั ปิ! นเกลา้ ออมทรพัย ์ u.--B-ABF$A-. 
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย ์ เ ด อ ะ ว อล ์ค  ร า ช

พฤกษ ์
ออมทรพัย ์ A$F-ABB$w$-8 


