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ทัวร์ฮอ่งกง เซนิเจ้ิน ซัวเถา 5 วัน 3 คืน เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 61
บินฮอ่งกงแอร์เวย์ (HKSS4D)

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ปแล้วค่ะ

สวนหงส์ซูหลิง สวนสาธารณะแหง่ชาติขนาดเล็กท่ีสุด
นมัสการเฮยีงบู๋ซัว หรอืเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จรงิ 
ไต่ฮงกง นมัสการนมัสการอนสุรณ์สถานของบุรพาจารย์
เกาะมาหยู หรอืไฮตังม่าเพื่อเย่ียมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม 
วัดมาจู๊  วัดเก่าแก่ท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์และเป็นท่ีนับถือมาก 
ชมทัศนยีภาพ เขาวิคตอเรยีท่ีมีความสูง 397 เมตร
สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรพีลัสเบย์มาเนิน่นาน

 ราคา

กำหนดวันเดินทาง เดือนสงิหาคม 61 ราคา/คน

วันท่ี  02 - 06 , 09 - 13 , 16 - 20 19,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-



กำหนดวันเดินทาง เดือนกันยายน 61 ราคา/คน

วันท่ี  06 - 10 , 13 - 17 , 20 - 24 18,999.-

วันท่ี  23 - 27 , 30 - 03 19,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

กำหนดวันเดินทาง เดือนตุลาคม 61 ราคา/คน

วันท่ี  18 - 22 19,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

 รายละเอียด

 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เหมารถไปเซินเจ้ิน - ช้อปท่ีหล่อหวู่

การเดินทาง ช่วงเช้า
06:30  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว N ช้ัน 4 ทางเข้าประตู 6
อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิน HONGKONG AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ
และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง

08:25  นำท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี HX768

12:20  ถึงสนามบิน Chek Lap Kok ซึ่งต้ังยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป
มีพื้ นท่ีโดยรวมท้ังหมด 1,248 เฮกเตอร์
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ต้ังแต่ปี 2001 –
2008

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เซินเจิ้ น เซินเจิ้ นต้ังอยู่ท่ีมณฑลกวางตุ้ ง
เป็นเมืองชายแดนรมิฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮอ่งกง มีพื้ นท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร
เซินเจิ้ นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้ น
และเขตมณฑลเซินเจิ้ น เป็นหนึง่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ ง

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ิงท่ี LOWU CENTER หรอืมาบุญครองเซินเจิ้ น
แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่นา่เชื่อให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อและต่อรองราคาสินค้าท่ีท่านต้องการอย่างเต็มท่ี
ให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

อาหาร มื้ อเย็น
ภัตตาคาร เมนซูีฟู๊ ด



ท่ีพัก  CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 4*

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เหมารถไปเซินเจ้ิน - ช้อปท่ีหล่อหวู่

วันท่ี 2
เซินเจ้ิน - สวนหงส์ซูหลิง - แวะชมสนิค้าพ้ืนเมืองเซินเจ้ิน - เฮยีงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสอื) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเเท่ียวในเซินเจิ้ นพร้อมเดนทางสู่อำเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง)

ช่วงบ่าย
นมัสการสิ่งศักด์สิทธ์ เสรจ็แล้วเดินทางสู่ซัวเถา

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านสู่สวนหงส์ซูหลิง ถือเป็นสวนสาธารณะแหง่ชาติของจีนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด
และเป็นจุดชมวิว ทีทัศนยีภาพกว้างใหญ่ท่ีสวยงามแหง่หนึง่รวมไปถึงนกนานาพัน นกป่าโกงกาง,
นกในตำนาน ฯลฯ 

แวะชมสินค้าพื้ นเมืองเซินเจิ้ น อาทิ เช่น งานแกะสลักจากหยก, ครมีไข่มุก , ชา เป็นต้น
ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็นท่ีระลึก

เดินทางสู่อำเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
นมัสการเฮียงบู๋ซัว หรอื เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จรงิ
ท่ีชาวจีนในประเทศไทยได้จำลองเอามาสร้างไว้ท่ีศาลเจ้าพ่อเสือบรเิวณเสาชิงช้า
นมัสการพระพุทธรปูอันศักดิ์ สิทธ ิ์  ตัวเหลาเย ในวัดหยวนซัน อายุประมาณ 800 ปี
ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นท่ีนับถือศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลมานานแล้ว

นำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการนมัสการอนสุรณ์สถานของบุรพาจารย์
“ไตฮง”อันเป็นท่ีนับถือของชาวจีนและศรัทธาของบุคคลท่ัวไปในเรือ่งความเมตตากรณุาของท่าน
เม่ือยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ไว้อย่างมากมามหาศาล ท้ังยังเป็นผู้ ให้กำเนดิ
มูลนธิปิอเต็กต้ึง คนแรก

เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซัวเถา ซึ่งในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
ต่อมาถูกยกระดับฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4
เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอพยพไปต้ังถิ่นฐานยัง
ประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศท่ัวโลก

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร



ท่ีพัก PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
เซินเจ้ิน - สวนหงส์ซูหลิง - แวะชมสนิค้าพ้ืนเมืองเซินเจ้ิน - เฮยีงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสอื) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา

วันท่ี 3
ซัวเถา - เกาะมาหย ู– นัง่รถกลับเซินเจ้ิน - สวนสาธารณะหงส์ซูหลิง / แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน -
อสิระช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่เกาะมาหยู เพื่อนมัสการสิ่งศักด์สิทธ ิ์

ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็สิ้ นการเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวแล้วเดินทางกลับเซินเจิ้ น

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาหยู หรอื ไฮตังม่า เพื่อเย่ียมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม
และนมัสการ รปูป้ัน เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์ สิทธ ิ์

ชม วัดมาจู๊  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์และเป็นท่ีนับถือมาก
ภายในวัดมีการตกแต่งอย่างงดงาม ท่ีบนหลังคาของวัดถูกประดับอย่างสวยงามด้วย
รปูแกะสลักของมังกรล่อแก้ว และหงษ์คู่ กับดอกโบต๋ัน เทพเจ้ามาจู๊
เป็นท่ีนับถือของชาวประมงทุกคน

ช่วงบ่าย
แวะชม ศูนย์วิจัยยาจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสม
มียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยา ครมีฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรยีนรู้

ช่วงค่ำ
อิสระช้อปป้ิงท่ีหรอืมาบุญครองเซินเจิ้ น
แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่นา่เชื่อให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อและต่อรองราคาสินค้าท่ีท่านต้องการอย่างเต็มท่ี
ให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL หรอืเทียบเท่า



วันท่ี 4
เซินเจ้ิน – ฮอ่งกง (นัง่รถเหมา)  - CITY TOUR [จุดชมวิวเขาวิคตอเรยี(พ้อยท์)/ อา่วรพีลัสเบย์ /จิวเวอรี]่ /
อาหารกลางวัน/อสิระช้อปป้ิงยา่นนาธาน – สนามบินฮอ่งกง – กลับกรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางกลับฮอ่งกง และนำท่านชมฮอ่งกงซิตี้ ทัวร์

ช่วงบ่าย
อิสระกับการช้อปป้ิงกันต่ออย่างจุใจย่านถนนนาธาน... จนได้เวลาอันสมควรเจอกันท่ีจุดนัดพบ... แล้วเดินทางสู่สนามบิน

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชมทัศนยีภาพ ถ่ายรปูท่ีระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ท่ีมีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา
ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT ไม่ได้ข้ึนสู่จุดชมวิวสูงสุดนะค่ะ

สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ท่ี ชายหาดน้ำตื้ น อ่าวรพีลัสเบย์
ซึ่งได้รับความนยิมจากคนฮอ่งกงเองท่ีมาเท่ียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล
และท่ีนา่สนใจคือด้านหนึง่ของอ่าวมีวัดพระพุทธรปูและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา

เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรอื วัดกังหันลม เป็นวัดหนึง่ท่ีชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิน่นาน
นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้  และ อธฐิานหมุนกังหันแหง่โชคชะตา หรอืท่ีเรยีกกันว่า “กังหันนำโชค”
เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน,โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา,
เม่ือหมุนกังหันเสรจ็แล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่เพื่อความเป็นสิรมิงคล

ช่วงบ่าย
แวะชมโรงงานจิวเวอรี่ มีเครือ่งประดับสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้ กังหัน, แหวน,
สร้อย, กำไล ฯลฯ

จากน้ันเชิญท่านอิสระกับการช้อปป้ิงกันต่ออย่างจุใจ ย่านถนนนาธาน แหล่งช้อปป้ิงของฮอ่งกง
มีเวลาให้ท่านท้ังวันให้ท่านอิสระกับการช้อปป้ิง เลือกซื้ อสินค้าอาทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า น้ำหอม หรอื
ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ ร้านช้อปป้ิงชื่อดังต่างๆ หรอืบางท่านอาจจะเลือกซื้ อของฝากของท่ีระลึกก็ได้

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 5
สนามบินฮอ่งกง - กรงุเทพฯ

การเดินทาง 00:35  เหนิฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX 765

02 :35 +1  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ช้ันประหยัด เดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กิโลเมตร หรอืตามข้อกำหนดของสายการบิน
ค่าท่ีพักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอืระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (*หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้*)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเท่ียวตามท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนือ่งจากโปรแกรมทัวร์นี้ การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป
หากเกิดกรณปีระเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว
และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่าน้ันในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนยีมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง (ตามท่ีสถานทูตจีนเรยีกเก็บ)
กรณท่ีีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรดี
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าทำใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผู้ เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดินทางในกรณท่ีีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินกำหนด
ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อวัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน ต่อวัน/ท่าน, คนขับรถ 10
หยวน ต่อวัน/ท่าน (หมายความว่าเดินทางท้ังหมด 4 วัน ผู้ เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปท้ังหมด = 120 หยวน
ต่อทรปินี้ ค่ะ)

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ
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