
 

 

 

 
ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้-Ocean Park เต็มวนั 

เปิดประสบการณใ์หม ่สวนสนุกเครือ่งเลน่ระดบัโลก 
เหมาะสําหรบัเด็กและผูใ้หญ ่

 
สวนสนกุ Ocean Park เต็มวนั รวมคา่เครือ่งเลน่ 

อาหารพเิศษ... อาหารทะเล SEA FOOD  
หมนุกงัหนั แกปี้ชง ทีว่ดัแชกงหมวิ// วดัหวงัตา้เซยีน (ขอสขุภาพแข็งแรง) 

-สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์–วดักวนอ-ู ชอ้ปป้ิงตงเหมนิ (ขอพรหนา้ทีก่ารงาน)  /  
-แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์(ขอประทานบตุรเทพเจา้) กวนอมิฮองฮํา (ยมืเงนิชว่ยเรือ่งธุรกจิ) – ชอ้ปป้ิงนาธาน 

 
 
 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง– Ocean Park เต็มวนั (รวมบตัรคา่เขา้และเครือ่งลน่)   

 
00.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิ สวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ที ่บรษัิทคอยอํานวยความสะดวกเรือ่งบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  
03.20 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX762 (มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
07.05 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

หรอืเทีย่วบนิ 
 
04.00 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780 (มจีอสว่นตัวทกุทีน่ั่ง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
08.10 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  
           

 
 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกงซึง่ตัง้ยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใต ้
ของประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรสี ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 
235 เกาหลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 
เทีย่ง  อสิระอาหาร  ตามอธัยาศยัเพิอ่ความสะดวกในการเลน่เครือ่งเลน่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุโอเชีย่นปารค์ - Ocean Park  สวนสนุกอกี
แหง่หนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วจากทัว่มมุ
โลก เป็นสวนสนุกสตัวท์ะเลระดับโลก ตัง้อยูบ่นยอดเขาทางใตข้องฮอ่งกง มี
พืน้ทีม่ากถงึ 870,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เมือ่คณุเลน่ เครือ่งเลน่ทีม่คีวามสงู
จะทําใหเ้ห็นววิของมหาสมทุรไดอ้ยา่งสวยงาม ภายในจะมเีครือ่งเลน่มากมาย
ทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะการน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขา้มไปอกีโซนหนึง่ของสวนสนุก 
ระหวา่งทางคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกบัถา่ยรปูววิของเกาะกลางมหาสมทุร 
และยงัมเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกี เชน่ เครือ่งเลน่น่าหวาดเสยีว การโชวแ์สดงของ
สตัวต์า่งๆ คณุจะไดพ้บกบัสตัวพ์ืน้เมอืงของเอเชยีทีห่ายากทีส่ดุ และ
นอกจากนีภ้ายในสวนสนุกยงัม ีบรกิารรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และรา้นขายของที่
ระลกึใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ็ปป้ิงกนัอกีดว้ย   



 

 

  สวนสนกุแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยโซนตา่งๆมากมาย มากกวา่ 6 โซน เรามาดจูดุเดน่ของแตล่ะโซนวา่มี
อะไรบา้ง 

1. Polar Adventure  โซนทีจํ่าลองขัว้โลกเหนอื และ ขัว้โลกใตไ้วท้ีเ่ดยีวใหท้า่นไดแ้นบชดิกลับนก
เพนกวนิ และ หมขีัว้โลก จิง้จอกอารก์ตกิ นกฮกูหมิะ และสตัวพ์เิศษอืน่ๆ อกีมากมาย และหอ้งอาหาร ทักซโิด ้

 

 

 

 

2. Old Hong Kong  โซนทีจํ่าลองฮอ่งกงในอดตีไวใ้หท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ 1950, 1960 และ 1970 
และยงัมรีถรางจําลอง ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึบา้นเมอืงสมยัเกา่แก ่ทีส่รา้งมาอยา่งเหมอืนจรงิพรอ้มของสะสม
และของทีร่ะลกึมากมาย 

3.  

 

 

 

 

4. Thrill Mountain หบุเขาเขยา่ขวัญ โซนนีท้า่นจะไดห้อ้ยหัวเหนอืหนา้ผา บนรถไฟเหาะสดุหวาดเสยีว
หรอืจะทะยานไปกบั The Aviator เพือ่สมัผัสความรูส้กึของการโบยบนิอยา่งอสิระ และเครือ่งเลน่สดุฮติ
อยา่งรถบัม้ 

 

 

 

 

 

5. Rainforest โซนนีท้า่นจะพบกบัดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่ 
1000 ชนดิ ทีจ่ะจําลองพืน้ป่าเขตรอ้น หริอืสตัวแ์ปลกๆ ทีด่นู่า
อศัจรรย ์อยา่งเชน่ตวัคาปีบารา่ ซึง่เป็นสตัวฟั์นแทะทีต่วัใหญ่
ทีส่ดุในโลก และตัวคนิคาจ ูรวมถงึนกกรนีอะราคาร ี

6. Aqua City อควาซติีเ้ป็นพืน้ทีส่วนสนุกทางทะเลระดับโลกที่
จะใหน้ยิามใหมข่องประสบการณ์โลกใตน้ํ้าของคณุ ทีน่ีค่ณุจะ
ไดรั้บชมการแสดงแสดงสเีสยีงทีใ่ชม้า่นจอน้ํา 360 องศาและ
ยงัสามารถออกเดนิทางสํารวจเขา้ไปใน Grand Aquarium ซึง่



 

 

มปีลามากกวา่ 400 สายพันธุเ์ป็นจํานวนถงึ 5,000 ตัว 
 
 
   
 
 
 

 

 
 
 

7. Amazing Asian Animals ทีโ่ซน Amazing Asian Animals จัดแสดงเกีย่วกบัสตัวข์องเอเชยีบางชนดิ
ทีห่ายากทีส่ดุ เชน่ แพนดา้ยกัษ์ แพนดา้แดง ซาลามานเดอรย์กัษ์ของจนี และจระเขจ้นี สดุเพลดิเพลนิไป
กบัการเรยีนรูไ้ปไมจํ่าเจ ยงัม ีการจัดแสดงทีน่่าสนใจอืน่ๆ อกีเชน่ การจัดแสดงแมงกระพรนุทะเล Sea 
Jelly Spectacular และไมค่วรพลาดเครือ่งเลน่ ตา่งๆ เชน่ The Abyss Turbo Drop ทีจ่ะพาคณุดิง่ลงสู่

เหวมรณะ หรอือกสัน่ขวัญแขวนบนรถไฟเหาะ Mine Trainและดโูชวท์ี ่Ocean Theatre ดว้ย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจิน้โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สู ่ ทีพ่กั Higgert Business Hotel/Similar HOTEL  หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

  
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ –รา้นเครือ่งเงนิ – ยางพารา - สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอู- ยาบวัหมิะ –ชมโชวม์า่นนํา้ 
3 D -ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ (เชา้-เทีย่ง-เย็น)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําท่านเยีย่มชมรา้นเครือ่งเงนิ ศูนย์รวมสนิคา้ที่ระลึก

ประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ หยก เครื่องสําอาง 
สมุนไพรจนี ฯลฯ จากนัน้   นําท่านเลอืกซือ้ยาแกน้ํ้ารอ้น
ลวกเป่าฟู่ หลงิ “ ยาบัวหมิะ ”ยาประจําบา้นที่มชี ือ่เสยีง 
สมควรแก่เวลานําท่านแวะ “ชมรา้นผลติภณัฑ์ยางพารา”   
นําท่านชมสนิคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรม
จากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ
ประเทศจนี ไดนํ้าผลติภัณฑย์างพารามาทําเป็นเครือ่งนอน 
ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตัว   

 จากนัน้ นําทา่นชม สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์(THE FLOWER TOWN IN HOLLAND) ในเซนิเจิน้ โดยได ้
ออกแบบและก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแทท้ี่
นยิมออกแบบหลังคาหนา้จ่ัวใหล้วดลายไมซ้ํ่ากัน ราวกับจะประกวดประชนักันก็ไมป่าน เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
แหง่ใหม ่กําลังเป็นนยิมในขณะนี ้ทีน่ีเ่ป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมมุภาพภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยังมี
รา้นกาแฟใหน่ั้งชลิกนั โดยแตล่ะรา้นจะไดรั้บการออกแบบใหม้สีไตล ์และคงเอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืน
อยูฮ่อลแลนด ์ 
 
นําทา่น สู ่วดัเทพเจา้กวนอ ูไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์
ของความซือ่สัตย ์ความ  ความจงรักภักดี ความกลา้หาญ 
โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเด็ดเดีย่ว เป็นธรรม 
กลา้หาญ เป็นวัดอันศักดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นยิมสักการะขอ
พรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  
 

เทีย่ง รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้นําท่านเลอืกซือ้ยาแกน้ํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาบวั

หมิะ ยาประจําบา้นที่มชี ือ่เสยีง อกีดว้ยยาประจําบา้นที่มชี ือ่เสยีงและ นําท่านแวะชมและซือ้ ผลติภณัฑ์
ยางพารา  

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รส  อาหารพเิศษ... SEA FOOD นานาชนดิ 
จากนัน้ นําท่านชม ชม โชวม์า่นนํา้ 3D การแสดงทีนํ่าเอา แสงเลเซอร ์ส ี

เสยีง และม่านน้ํามาผสมผสานกันดว้ยเทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงาน
ระดับโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรือ่งราวของเด็กหญงิผูม้คีวาม
กลา้หาญกับลงิ ทีช่ว่ยกันออกตามหา เครือ่งบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจ่ะ
นํามาใชป้ลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางทา่นจะไดรั้บ
ความเพลดิเพลนิสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอ
ลังการช์ุดนี้ (โชวม์า่นนํา้ปิดทุกวนัจนัทร ์และปิดปรบัปรุง หรอื
สภาพอากาศไม่อํานวย  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่ชดเชย
รายการเทีย่ว หรอืคนืเงนิชดเชยทกุกรณี) 
 

จากนัน้ นําท่าน ตลาดตงเหมนิ (Dongmen) มขีองแบรนด์ ของแท ้และของดรีาคาถูกอยู่อกีมากมาย นับว่าเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ นยิมไปไมต่า่งจากที ่Luo Hu เลยครับ ทีน่ี่เป็นเหมอืนถนนคนเดนิทีม่คีนมาเดนิชอ้ป
เยอะจรงิจังมาก เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดนิทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลอืกซือ้ทีน่ี่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีด่ี
ทีส่ดุของเมอืงเซิน่เจิน้เลยก็วา่ได ้ราคา: เริม่ตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึน้อยูก่บัสนิคา้) 

  นําทา่นเขา้สู ่ ทีพ่กั Higgert Business Hotel/Similar HOTEL  หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
 

  



 

 

วนัทีส่าม รพีลัสเ์บย ์ –หวงัตา้เซยีน – วดัแมก่วนอมิฮองฮํา-วดัแชกงหมวิ– จวิเวอรี ่ – รา้นหยก- ชอ้ปป้ิง
นาธาน-กรงุเทพ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่ รพีลัสเ์บย ์(Repulse Bay ) ซึง่ชือ่อา่วนี้ไดม้าจากชือ่
เรอืรบของอังกฤษทีม่าจอดเพือ่รักษาการณ์อา่ว ซึง่อ่าวดา้นนี้เป็น
อา่วน้ําตืน้ซ ึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพักผ่อน
ในบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล   แต่ทีน่่าสนใจคอืดา้นหนึง่ของ
อ่าวมวีัด พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสรา้งประดษิฐานไว ้
มากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสังกัจจาย บชูาเพือ่ความสขุ,  
เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่ง
คั่งเหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  
รวมทัง้กามเทพ  ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง   และอธษิฐาน
ดว้ยการลูบคลําหนิกอ้นกลมอย่างตัง้ใจ   อสิระท่านสักการะสิง่
ศักดิส์ทิธิต์ามอัธยาศัย ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบได ้
ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 
นําท่านเขา้สู่ วดัหวงัตา้เซยีน ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของ
เทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลักของวัดคือ เทพหวงัตา้
เซยีน เทพเจา้ตามความเชือ่ชาวจนี เดมิท่านชือ่ “หว่องชอ้เผ่ง” 
ทา่นจะดลบนัดาลพรเกีย่วกบัสขุภาพ ใหส้ขุภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ ตอ้งเดนิมาขา้งๆ 
ซึง่จะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดงหรอืเทพเจา้หยุค
โหลวรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซ ึง่ชาว
จนีตอ้งมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้ องค์นี้
ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

นําทา่น เดนิทางไปยงั วดัแม่กวนอมิฮ่องฮํา  วัดเก่าแก่ของ
ฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวัดขนาดเล็กทีม่ชีาวฮ่องกง
ศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดษิฐาน 
องคเ์จา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา ทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการใหกู้ย้มืเงนิ เชือ่กัน
วา่ทา่นชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาวฮอ่งกง ผูค้นจงึนยิมมายมืเงนิ
ทําธุรกจิจนสําเร็จร่ํารวย รุ่งเรอืง โดยใหท้่านอธษิฐานขอพรต่อหน ้ 
าเจา้แมก่วนอมิฮองฮํา พรอ้มกบัระบวุันเวลาในการขอพรดว้ย จากนัน้นําธนบตัรตามฐานะและศรัทธาทีเ่ราจะนํา
เป็นสือ่ในการขอพร เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้นําเงนิใสใ่นซองแดง ควร
เตรียมซองแดงไปเอง นําซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจํานวน 3 ครัง้ แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋า
สตางค ์เป็นเงนิขวัญถงุ ถา้ประสพความสําเร็จตามทีมุ่ง่หวัง ใหนํ้าเงนิในซองแดงทําบญุหยอดตูท้ีว่ัดแห่งนี้ใน
โอกาสตอ่ไป วธิไีหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิวัดที่ชาวฮ่องกงใหค้วามเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนานสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึ
ตํานานนักรบแหง่ราชวงศซ์ง้ เทพเจา้แชกง แมท่ัพปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทัพของทา่นยามทีอ่อกรบเพือ่
ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทางทุกๆครัง้ท่านจะใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนใน
กองทัพของทา่น ซึง่ทา่นมคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลักษณ์รปูกงัหันนีไ้ปณทีใ่ดๆกังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล
นําพาแตค่วามโชคดมีอํีานาจเขม้แข็งเสรมิกําลังใจใหแ้กก่องทัพของท่านชือ่เสยีงในการนําทัพสูศ้กึของท่าน
จงึเป็นตํานานมาจนทกุวันนี ้
นําทา่นชม รา้นจวิเวลรี ่DAIMOND IN LOVE ชมกังหันนําโชค ทํากังหันทุกชิน้วางตามหลักฮวงจุย้โดย
ซนิแซ ผ่านพธิจีากวัดแชกงหมวิฮอ่งกง โดยไต๋ซอื ทีทํ่าพธิใีหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มสี ิง่ดีๆ เสรมิฮวงจุย้ 



 

 

ตัวใบพัดกังหันหมนุไดร้อบทศิทาง หมนุไปมาตามการเคลือ่นไหวของร่างกาย ดว้ยความเชือ่ทีว่่า กังหันชว่ย
หมุนชวีติพลกิผัน จากรา้ยกลายเป็นด ีจะชว่ยดงึดูดนําพาสิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไม่ดพัีดออกไป พา
ชวีติราบรืน่ เจรญิกา้วหนา้ ทัง้หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทองวิง่รับทรัพยเ์หมอืนกงัหันทีลู่ล่ม 
นําทา่น ชม รา้นหยก ของล้ําค่าที่ข ึ้นชื่อ ซึง่ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม 
สตปัิญญา และความยุตธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊ อยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่ง
ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบ
ความสขุความเจรญิรุ่งเรอืง ความร่ํารวย ความมโีชค รวมถงึทําใหอ้ายยุนือกีดว้ยใหท้่านไดเ้ลอืกชมหยกทีไ่ด ้
ผา่นการเจยีระไนมาเป็นเครือ่งประดับนําโชค อาทเิชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของขวัญของฝาก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจมิซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดัง

ของเกาะฮอ่งกง ทีค่นไทยทั่ว ๆ ไปก็ตอ้งรูจั้ก และพูดกันหนาหูตดิปากมานาน ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอา่ววคิทอเรยี 
ของฝ่ังเกาลนู ฮอ่งกง เมือ่พดูถงึจมิซาจุย่ ทกุคนก็ตอ้งนกึถงึ ถนนนาธาน ซึง่ทอดยาวตัง้แต่จมิซาจุ่ยไปจนถงึ
ยา่นปริ๊นซ ์เอ็ดเวริด์ นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ย่างหนึง่ของฮอ่งกง ทีท่ัง้สองฟาก
ฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้เสื้อผา้แบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชัน้ด ี
หา้งสรรพสนิคา้ทันสมัย รา้นอาหารและภัตตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แต่ระดับเกสตเ์ฮา้ส ์ไปจนถงึระดับ 5 ดาว
การเริม่เดนิช็อปป้ิง มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานี จมิซาจุ่ย เดนิไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA 
TEI, MONG KOK ซึง่บรเิวณหมงกก๊นี ้มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู 
ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกง อยู่ดว้ย และตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมาย เป็นที่ตัง้ของ
ตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตร,ี ตลาดกลางคนื, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดนิ และอืน่ๆ อกีมากมาย และ
บรเิวณใกลเ้คยีงจมิซาจุ่ย ณ ถนนแคนตัน้ ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิต่อกัน สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ภายในมี
ขนาดใหญ่มากจนถงึขัน้เรยีกกันว่า หา้งสรรพสนิคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท์ีม่รีา้นคา้ทุก
แบบ และทกุแบรนดจ์ากทั่วโลกจําหน่าย รวมไปถงึหา้งขายของเด็กเลน่ชือ่ดงั TOY R'US ซึง่หากเดนิออกจาก 
OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลัง จะเป็นบรเิวณ OCEAN HARBOR ซึง่ในชว่งสดุสัปดาห ์จะเป็นทีจ่อด
สําหรับเรอืสําราญระดับโลกจากถนนแคนตัน้ เดนิมายังซาลสิบวิรี ่บรเิวณใกลเ้คยีงกันตดิกับอา่ววคิทอเรยี จะ
เป็นทีต่ัง้ของสถานทีน่่าเทีย่วมากมาย เชน่ พพิธิภัณฑอ์วกาศ, ศูนยว์ัฒนธรรม, พพิธิภัณฑศ์ลิปะฮอ่งกง, ท่า
เรอืเฟอรร์ี,่ หอนาฬกิา 

18.30   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.00 น. ไดเ้วลานดัหมายนําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮอ่งกง 
23.50 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 
02.20+1 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้
เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 
 
หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ถา้หากไมม่กีารแจง้
ทางบรษิทักอ่นทําการออกต ัว๋ภายใน หากไฟตม์กีารเปลีย่นแปลง หรอืกรุป๊ไมค่อนเฟิมเดนิทาง ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้  

PERIOD ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคา
เด็ก 

(2-18 
ปี) 

พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

24-26  ก.พ. 62  8,555 13,055 3,500 HX762 03.20 - 07.05 HX761 23.50 

02.20+1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร 3ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงให ้

นักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คอื  บวัหมิะ, หยก, ยางพารา ,ผลติภณัฑจ์ากไผ,่ จวิเวอรี,่ ป๊ีเซีย่ะ ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นรัฐบาลทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้
เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 
ดอลลา่ฮอ่งกง *** 

2.  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ดาํเนนิการยืน่เอกสารวซีา่กรุป๊ ประเภท 144 เพือ่เขา้เมอืงจนี หากชําระแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิ
สว่นนีไ้ด ้ 

3.  กรณีทีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทกุประเภท ประกาศฉุกเฉนิหรอื เนือ่งดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
(ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทาํเอกสารวซีา่ทีชํ่าระมาแลว้ทกุกรณี) เป็นเหตไุมส่ามารถเขา้ดา่น จไูห/่
เซนิเจ ิน้ได ้ทางบรษิทัจะตอ้งปรบัเปลีย่นการแกไ้ขปญัหาดงันี ้

3.1 หากมคีวามจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พักทีม่าเกา๊ หรอื ฮอ่งกง และเพิม่คา่ใชจ้า่ยลกูคา้จะตอ้งทําการ
ชําระเพิม่ทกุกรณี คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งตามความเป็นจรงิ 

3.2 หากมคีวามจําเป็นตอ้งทําวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้ําระค่าวซีา่/ค่าดําเนนิการ
หรอืลกูคา้สามารถยืน่วซีา่เองได ้การทําวซีา่เดีย่วเอกสารจัดสง่บรษัิทกอ่นการเดนิทางไมตํ่่ากว่า 10 วันทําการกอ่น
การเดนิทาง (ไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย)์ หากใหท้างบรษัิทยืน่ใหล้กูคา้จะตอ้งชําระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งทําวซีา่หนา้ดา่น (ไมใ่ชว่ซีา่กรุ๊ปประเภท 144) ลกูคา้ทีส่ามารถยืน่วซีา่ไดพ้าสปอรต์ตอ้งเคยเดนิทางมาแลว้
ไม่ตํ่ากว่า 1 ครัง้ พาสปอร์ตตอ้งทําก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยืน่วีซ่าประเภทนี้ได ้          ชําระ
คา่บรกิารเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

4.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ัดทัวร์  ไดทํ้าร่วมกันเพื่อมีการลงรา้นตามนโยบายการ
ท่องเทีย่ว ใหล้งรา้นแต่ไม่มกีารบังคับซือ้แต่อย่างใดและเด็กทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 18 ปีจําเป็นตอ้งชําระเงนิเพิม่ทา่นละ        
3,000.- บาท 

5.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮอ่งกง จนี และ ผูจ้ัดทัวร ์ ไดทํ้าร่วมกัน สว่นของวซี่ากรุป๊ประเภท 140 หรอื 
144 : หากมลีกูคา้ยกเลกิเดนิทาง ตดิธุระต่างๆ ใหลู้กคา้แจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนั ทําการ เนื่องจากทางบรษัิท 
ตอ้งทําการถอนรายชือ่วซีา่กรุ๊ปออก เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาทําการหนา้ด่านแลว้จะมผีลกระทบต่อโปรแกรมทัวร ์ และ
ในกรณี สว่นหอ้งพกั : หากลกูคา้ลดจํานวนคนเดนิทางใหแ้จง้กอ่นเดนิทาง 7 วนัทําการ เพือ่จัดการปรับเปลีย่นหรอื
ลดจํานวนหอ้งพัก ตามความเหมาะสม หากลกูคา้ไมแ่จง้ ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเก็บเงนิเพิม่หากทา่นนอนพักเดีย่ว 

6. คา่โรงแรมทีพ่กั 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ทา่น) หากเดนิทางเป็นครอบครวั 4 ทา่น/หรอืหอ้งละ 2 ทา่น แต ่ณ วนั
เดนิทาง มเีหตจุําเป็นทีไ่มส่ามารถเดนิทางรว่มกนักบัคณะได ้ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE หอ้งละ3ทา่น/ หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่คา่หอ้งพกัเดีย่ว สําหรบัทา่นที่
เดนิทาง 2 ทา่น แตอ่กี 1ทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. สง่หนา้พาสปอรต์ พรอ้มชําระเงนิ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรณีสง่หนา้บัตรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามทีส่ง่มาเทา่นัน้ กรณีมเีลม่พาสปอรต์  ชือ่ทีส่ง่มาสะกดไมต่รงกบับตัรประชาชนทีส่ง่ในครัง้แรกไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนัน้ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่เอง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  
2. คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
4. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
5. คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
6. คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. ขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม  

 

กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการ
ยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนัตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                              
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ดําเนนิการยืน่เอกสารวซี่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เขา้เมอืงจนี ทา่นละ 1,500 บาท ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์

(หากชําระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิส่วนนีไ้ดทุ้กกรณีเป็นคา่ดําเนนิการยืน่เอกสาร เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคา
พเิศษ)  

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

3. คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทา่กนั )ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์
4. คา่ทปิคนหวัหนา้ทวัรต์ามความเหมาะสม ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
7. กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่
8. วซีา่เดีย่วสําหรับชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งชาํระและจัดการเองทีส่ถานฑตู 
9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วยืน่จากไทยเขา้ประเทศจนี หรอืคา่วซีา่ประเภทอืน่ๆ เชน่วซีา่ 140/ยืน่เดีย่วหนา้ดา่น              

              (ทีไ่มใ่ชว่ซีา่กรุป๊ประเภท 144 ) 
 
เงือ่นไขการจองทวัร ์  
ชําระมดัจาํทา่นละ 5,000 บาทชําระสว่นทีก่อ่นเดนิทาง 30 วนั และสง่หนา้พาสปอรต์หลงัทําการจอง พรอ้มแจง้สลิ
ปการโอนเงนิ  
 
เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์  
เนือ่งจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่เมือ่ชําระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดท้กุกรณี  
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่  นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีทีท่างประเทศจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทกุประเภท เนือ่งดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม (ทางบรษัิทจะไมม่กีารคนืเงนิ
คา่บรกิารทําเอกสารวซีา่ทกุกรณี) **กรณีทําวซีา่เดีย่ว** คา่ธรรมเนยีมเขา้ประเทศจนี ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวี
ซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เดีย่วจากไทยเพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท 
 
 
 
 กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 
หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 
 

 


