
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13029 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาบนิ 

ET 608 สวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง 11.55-15.40 

ET 609 ฮอ่งกง - สวุรรณภมู ิ 22.40-00.20 
 

โปรแกรมการเดนิทาง  มถินุายน  62 

 



วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง– เซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ  

08.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W 

สายการบนิ Ethiopian Airline  ประต ู10 โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

 
11.55 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Ethiopian Airline   เทีย่วบนิที ่ET 608  

 [บรกิารการอาหารรอ้นบนเครือ่ง มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่] 

 

 

 

 

 

 

15.40 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถไฟใชเ้วลาเดนิทาง ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีสู ่เมอืง

เซนิเจ ิน้ ทีต่ัง้อยูม่ณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่1 ) 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั James Joyce Coffetel Shenzhen *** หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่องของการเดนิทาง       วดักวนอู-พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-โรงงานผลติหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี-

รา้นผลติภณัฑย์างพารา-ตลาดตงเหมนิ-ชมโชว ์MANGROVE GROOVE 3D 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (2) 

จากนัน้ น าทา่น เดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความ

ซือ่สตัย ์ความกตัญญรููค้ณุ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่น

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคน

จติใจมั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ย

อดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที่

ซือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่น

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื 

สญัลักษณ์ของความดงีาม สตปัิญญา และความยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊อยังให ้

ความหมายของหยกในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ

พอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความ

เจรญิรุง่เรอืง ความร ่ารวย ความมโีชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนี แหลง่

คน้ควา้ยาแผนโบราณ ทีเ่ราเรยีกวา่ บัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุ

มากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร จากนัน้

น าทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑย์างพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมยัของประเทศ

จนีไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาท าเป็นเครือ่งนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตัว 

เทีย่ง บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร(3) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดตงเหมนิ เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวเกอืบ 2 กโิลเมตร เป็น

สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่ว เซนิเจิน้นยิมมาชอ้ปป้ิงเป็นอันดับสองรองจากหา้ง Lowu แตจ่ะ

แตกตา่งกันตรงทีต่ลาดตงเหมนิสว่นมากจะเนน้ แฟชัน่วยัรุน่, วยัท างาน อารมณ์ประมาณ

สยามเซ็นเตอร ์จะเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และพลาซา่เล็กๆ มรีา้นคา้ ใหเ้ลอืกซือ้

มากมาย ทีน่ีจ่ะตอ่รองราคาไมไ่ดม้ากเนือ่งจากเป็นราคาทีเ่ขาลดหนา้รา้น 15-20 % ใหท้กุ

หา้งอยูแ่ลว้ สว่นรา้นคา้ตา่งๆ จะตอ่ไดอ้กีนดิหน่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้พเิศษ เป็ดปกัก ิง่+ไวนแ์ดง (4) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่น ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ ้าแบบ 3 D ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 

ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางขนาด

ใหญ ่โชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ปีกแหง่

ความรักการแสดงทีจ่ะการใชแ้สงเลอรเ์ซอร ์ไฟเครือ่งเปลง่แสง มา่นน ้า เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั James Joyce Coffetel Shenzhen *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ-วดัแชกงหมวิ-โรงงานจวิ

เวอรร์ ี-่อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (5) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ประมาณ 45 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่

กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Homหรอื 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กที่

ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนัจะมคีน

มาบชูาขอพรกันแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ 

นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่

จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่าย

อปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ให ้

น าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บ



ซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หาก

เราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี 

ชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ป

ป้ิงทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหันทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้

มาในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวงัสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

 เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 

Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

22.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Ethiopian Airline เทีย่วบนิที ่ET 609 

00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่
ราคา เด็ก 

เสรมิเตยีง อาย ุ2-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 

3-5 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

5-7 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

10-12 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

12-14 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

17-19 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

19-21 มถินุายน  4,994 7,994 2,500 

24-26 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

26-28 มถินุายน 4,994 7,994 2,500 

ราคาเด็กทารก 5,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม*** 

1. ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิเด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั 

2. ไมร่วมคา่ภาษนี า้มนั ทา่นละ 1,500 บาท 

-เก็บพรอ้มคา่ทวัร-์ 

 

โปรดอา่น 

รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้2 ใบ ใบละ 23 ก.ก. รวม 46 ก.ก.  (จะรวมน า้หนกักนั
ไมไ่ดเ้ชน่ 1 ใบ หนกั 40 ก.ก. ) 
2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิ
เตยีงได ้ 
3.คา่อาหารมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม 6 มือ้ 

4.คา่วซีา่เขา้จนีแบบกรุป๊144   กรณุาอา่น...กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 

ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,800 
บาท 
 



โปรแกรมทวัรนี์ ้เป็นโปรโมช ัน่วซีา่กรุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเล่มอยู่
แลว้ วซีา่กรุป๊ของท่านจะถูกยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี  

และวซีา่ในเล่มของทา่นจะถูกใชง้านทนัท ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบ    วี
ซา่ตดิเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมทุ่กรณี 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
6.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 
 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้

1.ไมร่วม...ภาษนี า้มนั 1,500 บาท / ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์

2.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง+จนี 1,500 บาท/ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์ 

3.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

4.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจาก

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

5.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

6.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  4 รา้นหลกัๆ คอื 1.รา้นหยก 2.ศนูยส์มนุไพรจนี 3.รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา 4.รา้นจวิเวอรร์ ี ่

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชนข์อง   

ทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กและผูใ้หญร่าคาเทา่กนั 

4. เม ือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได้

ทกุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เม ือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัง้หมด 

เง ือ่นไขการจา่ยเงนิ 
โปรดช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  



 


