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รหัสทวัร ์HKG06 

ทวัรฮ์อ่งกง จไูห ่เซิน่เจ ิน้ 3 วนั 2 คนื 
บนิจากสวุรรณภมู ิ

 
ชมความงามพระราชวงัหยวนหมงิ+โชวส์ดุอลงัการกบันกัแสดงกวา่รอ้ยชวีติ 

ขอพรวดัหวงัตา้เซยีน หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมวิ  

ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ หลอวู ่เซ็นเตอร ์ ชอ้ปป้ิงยา่นดงัถนนนาธาน ฮอ่งกง 

พเิศษ1. บนิหรูกบัเครือ่งล าใหญท่ีส่ดุในโลก A380 

พเิศษ2. อาหารครบทกุมือ้ พเิศษ!!เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

18 - 20 กมุภาพันธ ์2560 9,700 3,500 

25 - 27 กมุภาพันธ ์2560 9,700 3,500 

03 – 05 มนีาคม 2560 9,700 3,500 

04 - 06 มนีาคม 2560 9,700 3,500 

25 - 27 มนีาคม 2560 9,700 3,500 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ
รา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

ก าหนดการ ::  

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง –เซนิเจ ิน้ 

11.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES 

พบเจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตัว๋ 

13.45 น.      
บนิลดัฟ้า สูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

(ทีน่ ัง่ 3-4-3 มจีอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่) 
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17.10 น. ถงึสนามบนิ Chek Lap Kok หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออก Exit B”

จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่านสะพานชงิหมา่  ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ ทีย่าว
ทีส่ดุในโลก   น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคูท่ี่

ยาวทีส่ดุในโลก เพือ่เดนิทางสู ่เซิน่เจ ิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เซิน่เจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น
มณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืง

อยา่งดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FX HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง เซิน่เจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมโชวอ์นัตระการตา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกบัสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซิน่เจิน้ ซึง่คนไทย

รูจั้ก            ในนามมาบญุครองเมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนทีท่า่นรัก และตวัทา่นเอง 

และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยรถโคช้ แวะชม 

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะผา้
หม่ไหมทีห่ม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น า

ทา่นชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุ

หลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, 

ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ น าทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็น

สวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลงัถกูท าลาย
โดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่าร

บรูณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 

600 ลา้นหยวน  สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชิ

ลนิ ในเมอืงจไูห ่ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีว

ชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กับสวน
เดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ 

คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิ
หยวนใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มี

คณุคา่ทัง้ในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้

ชมตัง้แตว่นัที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น
พืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้  มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสา

หนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

 จากนัน้ชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซึง่ใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่

ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาทเิฉยีนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิี

ปราบดาภเิษก และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุ

สดุวสิยั ไมส่ามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่โชวท์า่นละ 

40 หยวน) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JIN JIANG HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม จไูห ่- ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยโดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกงัหัน
ทองแดง ทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกง
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นยิมไปสกัการะทีว่ดันีใ้นวนัขึน้ปีใหม ่น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะ
เรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมา

วดันีเ้พือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยน าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของ
ฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  น าทา่น

ชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสนิคา้โอทอปทอ้งถิน่ของฮอ่งกง ใหท้า่นไดช้มยาจนี ซึง่ถอืเป็นภมูิ

ปัญญาพืน้บา้นของคนจนีในการใชย้ารักษาโรค 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 
น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ 

มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูปฯลฯและสนิคา้แบบที ่

เป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมSีHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีง 

รายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้

22.20 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ EMIRATE AIRLINE เทีย่วบนิที ่EK 385 

00.05 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 100 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าวซีาเดีย่ว (Single 1500 บาท / Double 2500 บาท) 

 


