
 

 

รหัสทัวร  SLT1900667 
ทัวรฮองกง  เซินเจิ้น  โชวน้ําพุ 3มิติ  3 วัน 2 คืน (SR) 
ขอพรเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ หาดรีพลัสเบย  ไหวองค
หลวงพอแชกงหมิว  ชอปปم�งจิมซาจุย/หลอหวูเซินเจิ้น 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง-เซินเจิ้น 
13.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร 

Q1-6 สายการบินรอยัล จอรแดนเนียล เจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก (สายการบินกําหนดใหโหลดสมัภาระใตทองเครื่องไดน้ําหนัก 30 
กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทาน้ัน) ***กรุณาใชกระเป�าลอลากเพ่ือความสะดวกในการ
ขามดาน*** 

15.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182 (บริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

19.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 
นําทานน่ังรถโคชปรับอากาศขามสะพานชิงหมาสูฝم�งเกาลูน ฮองกงต้ังอยูทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกบัมณฑลกวางตง 
(กวางตุง) โดยมาเกาอยูทางฝم�งตะวันตกหางไปราว 61 กิโลเมตร ฮองกงเดิมเปนเพียง
หมูบานประมงเล็กๆ แหงหน่ึง ในเขตอาํเภอซนิอัน เมอืงเซินเจิ้น หลังจากจีนพายแพใน
สงครามฝم�น เกาะฮองกง และเกาลูนจงึถูกครอบครองโดยอังกฤษในป 1842 และ 
1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลังในป 1898 อังกฤษไดทาํสัญญาเชาซื้อพืน้ที่ทางตอน
ใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซ่ึงปจจุบันเรียกวา ‘เขตดินแดนใหม’ รวมทัง้เกาะรอบขาง ซ่ึงมี
อาณาบริเวณกวางใหญกวาเมือ่คร้ังอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝم�นเกอืบสิบเทา 
และนําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ�า หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
เรียบรอยแลว 
พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 
 

วันทีส่อง เซินเจิ้น-ชอปปم�งหลอหวู-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเซินเจ้ิน-โชวน้ําพุ 3 มิต ิ
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบาน
ชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมอืงเซิน
เจ้ินไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทศัน และสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบ
สวยงาม นําทานแวะชมหยก สินคาโอทอปของจีน และชิมชาจีน เชน อูหลง ผูเออชา
รสชาติดีขึ้นช่ือของจีน สมควรแกเวลานําทานเดินทางชอปปم�งที่หลอหวู Lowu สินคา



 

 

ราคาถกูแหลงใหญของเซินเจิ้น ซ่ึงคนไทยรูจกัในนามมาบุญครองเมอืงไทยมีสินคา
มากมายหลายหมวดหมู เชน กระเป�า รองเทา นาฬิกา เส้ือผา ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตวัทานเองนําทานเดินทางสูวดักวนอู Kuan Au 
Temple ไหวเทพจากวนอ ูสญัลกัษณของความซื่อสัตย ความกตญัรููคณุ ความ
จงรักภักดี ความกลาหาญ โชคลาภ บารมี ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความ
เขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงดัง่ขุนเขา มี
สติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาทการบูชาขอพรทานก็หมายถงึขอใหทานชวย
อุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่
ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเองดังน้ันประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวทาน
เพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดาน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทานเที่ยวชมพิพิธภณัฑเซินเจ้ิน Shenzhen Museum ต้ังอยูใจกลางเมือง 
ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทัง้โบราณวตัถุ ประวัตศิาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมาต้ังแตป 1988และชม
สินคายาประจาํบานของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผล
ไฟไหม, แกริดสดีวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ นําทานแวะชมผลิตภัณฑทีท่ําจากผาไหมจีน ทีม่ี
ช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอนชมวิธีการ
นําเสนไหมออกมาผลติเปนสินคาทัง้ใชเคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหมซึง่เหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและ
ใชเอง 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู�ด+ไวนแดง 
นําทานสูยานธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย พื้นทีป่ระมาณ 125 ลานตารางเมตร เปน
โครงการทีแ่สดงถึงวัฒนธรรมดานทองเที่ยว, บันเทิง, ชอปปم�ง, รานอาหาร, โรงแรม, 
สโมสรตางๆ มากมาย พรอมกับชมโชวน้ําพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงทีง่ดงาม
ตระการตา (Shenzhen 3D Water Show OCT) 
พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 
 



 

 

วันทีส่าม ซิตี้ทวัร-Repulse Bay-อาววคิตอเรีย-วดัแชกงหมิว-ชอปปم�งถนนนาธาน-
ฮองกง-กรงุเทพฯ 

เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางกลับฮองกงโดยรถไฟฟ�า ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึ้นสู VICTORIA หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม เปนจดุชม
วิวที่คุณจะตองทึง่กับความสวยงาม อาววคิตอเรียที่มีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ�าที่
พุงทะยานขึ้นสูงตัดกบัแนวเขาเขยีวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถายรูปตามอัธยาศัย นาํทาน
ชมโรงงานจิวเวอรรี ่ที่ขึน้ช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยีย่ม นํา
ทานสูหาดทรายรีพลัสเบย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวยที่สุด
แหงหน่ึง และยงัใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิม และเจาแมทินโหวซึง่ทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลาง
สวนสวยทีท่อดยาวลงสูชายหาด นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหง
โชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมอีายุเพิม่ขึ้น 
3 ปนําทานชมสมุนไพรจนี ซึ่งถือเปนสินคาเพือ่สุขภาพสามารถเลือกซื้อเปนของฝากแด
คนทางบาน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทานสูวดัแชกงหมิว หรอืวัดกังหันนําโชค วัดน้ีต้ังอยูทีตํ่าบลซาถิ่น ซึง่ถอืเปนชาน
เมืองของฮองกง เปนวดัเกาแกของฮองกงสรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัย
ราชวงศชิง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธิใ์นดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง โดย
มีรูปปم�นเจาพอแช กง และดาบไรพายเปนส่ิงศักดิ์สทิธประจําวดั ตํานานเลาวาในชวง
ปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมกีารกอจลาจลแขง็เมืองขึ้นทัว่ประเทศ และ
เหตุการณน้ีไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือวาขนุพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปราม
ความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทกุสารทศิ และทานเองก็ไดช่ือวาเปนนักรบที่ไดช่ือวาไมเคย
แพใคร เพราะไมวาจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกาย
ของทานก็ไดช่ือวาเปนดาบไรพายเชนกัน ดาบไรพายของทานคนจีนถือวามีความเปน
มงคลในดานของศาสตรวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสงูธนาคารแบงคออฟไชนา
ของฮองกงถงึกบัจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสาํนักงานใหญของธนาคารทีม่ีช่ือวา
ตึกใบมดี ซึง่เปนตึกทีถ่ือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเปน



 

 

ที่มาของจีก้ังหันนําโชคที่มช่ืีอเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทวัรไหนที่มา
ฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสรางบารมแีละศิรมิงคล
ใหกับชีวติดวยกันทัง้สิ้น 
นําทานเดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคา
แบรนดเนมจากทั่วทุกมมุโลก ทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆอยางเต็มอ่ิมจุใจ ไม
วาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทกุสิง่
ที่คุณตองการ ศูนยการคาทีก่วางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบ
รนดเนมของดีไซเนอรนานาชาตช่ืิอดังจากทั่วทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัเปนทีท่ี่คุณสามารถจะ
อ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกบัรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ
เลือกชอปปم�งที่ โอเช่ียนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ช้ันนําที่มใีหเลือก
ชม และชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, 
ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก
เวลาเดินทางสูสนามบิน 

21.25 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบนิที ่RJ183 (บริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบพระคณุทกุทานที่ใชบริการ 
 
เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน เปนตนไปเวลาบินเปลี่ยนเปน 
BKK-HKG RJ182 1615-2005 // HKG-BKK RJ183 2135-2325 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ไฟลบิน 
ราคาผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

9-11 พ.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 

23-25 พ.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 



 

 

6-8 มิ.ย. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 

20-22 มิ.ย. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 

4-6 ก.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 

18-20 ก.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 8,888 8,888 8,888 2,500 

 
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาที่พกัตามทีร่ะบุไวใน
รายการ / คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาน้ําหนักกระเป�า
เดินทาง ทานละไมเกิน 30 กก. (สายการบินกาํหนดใหโหลดสมัภาระใตทองเคร่ืองไดทานละ 1 ใบ
เทาน้ัน) / คาวีซาเขาเมืองจีนเปนวีซากรุป (กรณีที่มวีีซาจีนอยูแลวไมสามารถคืนคาใชจายได) / คา
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขของกรรมธรรม) / มคัคุเทศก
บริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาทปิไกดทองถิ่น และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 200 หยวน/ทาน*** / คาทํา
หนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่
ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 30 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่
มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษหีัก 
ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาตัง้แตทาํการจองกรณีตองการใบกาํกบัภาษี/ คาภาษีเช้ือเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอีก / คาวีซาจีนแบบเดี่ยวกรณีดานตม. แจงปด 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต 
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

 
 



 

 

***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทวัร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดนิทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, 
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตัว๋รถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลกูคา 
 
***ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต ทางตม. จะถือวาทานใชวซีาในเลมผานดานใน
การเขาเมืองจีน บริษทัฯ ทวัรไมสามารถย่ืนเปนวีซากรุปใหไดและถาทานใดไมแจงวามีวีซา
จีนอยูในเลมพาสปอรต 
กรณีที่มีคาใชจายเกิดขึน้ทางลกูคาจะตองเปนผูรบัผิดชอบเองทัง้หมด*** 
 
เอกสารที่ใชในการเดนิทางอัฟเดตเพ่ิมเติมตั้งแตวนัที ่23 พ.ค. 2561 
- สําเนาหนังสอืเดินทาง (สแกนสี หรือถายรูปสี แบบหนาตรงเต็มหนาเทาน้ัน ***ตามตัวอยาง***) 
และหนังสือเดินทางตองมอีายใุชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
- ทีอ่ยูปจจุบัน (นามสกุลเดียวกัน ใชที่อยูเดียวกันได) 
- เบอรโทรศัพท 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน   
คืนคาใชจายทัง้หมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน  
เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน   
เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง เพราะทาง
บริษัทยงัไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคนื
เงินในทกุกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทวัรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหมิะ รานผาไหม รานขนม รานจวิเวอรร่ี เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
 
 


