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ทัวร์ฮอ่งกง กระเช้านองปิง เซนิเจ้ิน 3 วัน 2 คืน บิน Hong Kong
Airline

 ไฮไลท์ทริป

โชคลาภรับปีใหม่

เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน
สักการะเทพเจ้าแหง่โชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรพีลัสเบย์

ตื่นเต้นสนุกสนาน

ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ 
ข้ึนกระเช้านองปิง 360 องศา



 อ่ิมอร่อยกับเมนู

เมนสูุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง

 ราคา

วันเดินทางเดือนธันวาคม ราคา / คน

วันท่ี  5 - 7 , 12 - 14 , 19 -21 8,900.-

ราคาเด็ก  2 - 18 ปี 10,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-

  

 รายละเอียด

 

 

วันท่ี 1
 กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสูเ่มืองเซินเจ้ิน
(โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงหล่อวู่ - เข้าท่ีพัก

แผนท่ี  



การเดินทาง ช่วงดึก
02.00    พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ K
ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮอ่งกงแอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภ
าระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง

04.00    นำท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 780/ 04:00-08:05
(มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง)

08.05     เดินทางถึงสนามบินฮอ่งกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.)
.หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา
ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน

ช่วงบ่าย
หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้ น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที)
อิสระช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่ มาบุญครองเซินเจิ้ น

วันท่ี 1
 กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสูเ่มืองเซินเจ้ิน
(โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงหล่อวู่ - เข้าท่ีพัก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง ให้ท่านได้
สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา  กรณกีระเช้านองปิง 360
องศา แจ้งปิดปรับปรงุ ทางเจ้าหน้าท่ีจะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง
ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนัง่กระเช้า

พระใหญ่วัดโป่หลิน  เป็นพระพุทธรปูทองสัมฤทธ ิ์  กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
องค์พระทำข้ึนจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธ ิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน
น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้
และมองอย่างสงบลงมายังหบุเขาและโขดหนิเบ้ืองล่างซึ่งเป็นพระพุทธรปูนัง่ทำจากทอง
สัมฤทธ ิ์กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้ น โดยรถไฟ เดินทางประมาณ 45 นาที ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4
เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ ง
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าท่ีสำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีแล
ะความทันสมัยอีกด้วย

จากน้ันท่านสามารถเดินไปช้อปป้ิงท่ี LOWU CENTER หล่อวู่
หรอืคำเรยีกติดปากกันคือ มาบุญครอง เซินเจิ้ น
ซึ่งสถานท่ีนี้ จะมีของก๊อบป้ีแบรนเนมมากมาย อาทิเช่นกระเป๋า, เสื้ อผ้า,เครือ่งประดับ,
รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย

อาหาร มื้ อเท่ียง
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 1
 กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสูเ่มืองเซินเจ้ิน
(โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงหล่อวู่ - เข้าท่ีพัก

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/


วันท่ี 2
วัดกวนอ ู– พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา –
สวนสาธารณะโลตัสฮลิล์ – อนสุาวรย์ีเติ้ งเสีย่วผิง – ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - เข้าสูท่ี่พัก

แผนท่ี  

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum
ร้านสมุนไพรจีน ก่อนทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางชม สวนสาธารณะโลตัสฮลิล์ ชมอนสุรณ์สถานเติ้ งเสี่ยวผิง ก่อนท่ีจะชม  โชว์
MANGROVE GROOV ก่อนทานอาหารเย็น

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู
สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้ คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ
บารมี ท่านเปรยีบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศัตรู
ท่านเป็นคนจิตใจม่ันคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก
และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพ
ล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม
และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท่ีซื่อสัตย์หรอืบรวิารท่ีไว้ใจได้นัน่เองดังน้ันประ
ชาชนคนจีนจึงนยิมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิรมิงคลต่อตนเอง
และครอบครัวในทุกๆด้าน

ชม พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม
เครือ่งประดับ ฯลฯ
อิสระให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อสินค้าสัตว์นำโชคเผ่เย้าซึ่งเชื่อว่าเรยีกเงินเรยีกทองเข้
าบ้าน ครมีไข่มุก และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือก

ชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรอืร้านบัวหมิะ เป็นท่ีรู้ จักกันดีของคนไทย
เม่ือคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำท่ีถนนเพชรบุร ีเม่ือ 24 กันยายน 2533 คร้ังน้ัน
รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหมิะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้
มาช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ีโดนไฟไหม้ท่ัวตัว
จากน้ันมาคนไทยก็รู้ จักสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา
พร้อมรับฟังการวินจิฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธติการนวดเท้า
ซึ่งเป็นอีกวิธหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด



และบำรงุการไหลเวียนของโลหติด้วยวิธธีรรมชาติ

จากน้ันแวะ ร้านยางพารา เป็นร้านท่ีผลิตสินค้าท่ีทำจากยางพารา

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรอืท่ีรู้ จักกันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน
สร่้ างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1992โดย เติ้ ง เสี่ยว ผิง
เรยีกได้ว่าเป็นนายกรัฐมลตรท่ีีมีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึง่ในหน้าประวัติศาส
ตร์จีน
เพราะท่านเป็นผู้ นำท่ีทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก
มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้ นให้มีความล้ำยุคและทันสมัย

นำชม อนุสรณ์สถานเต้ิงเส่ียวผิง ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1992
คร้ังเม่ือท่านเดินทางมาท่ีเซินเจิ้ น เติ้ ง เสี่ยว
ผิง เป็นนายกรัฐมนตรท่ีีมี ชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึง่ในประวัติศาสตร์จีน
เพราะท่านเป็นผู้ ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก
ทำให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเรว็ 

ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3 มิติ ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า 200
ล้านหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen
ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได้ 2,595 คน
เป็นโชว์ท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผู้ กล้ากับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อว่าปีก
แหง่ความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง
การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่งเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า
600 ชนดิ เป็นโชว์น้ำท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในโลก

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 2
วัดกวนอ ู– พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา –
สวนสาธารณะโลตัสฮลิล์ – อนสุาวรย์ีเติ้ งเสีย่วผิง – ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - เข้าสูท่ี่พัก

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/


วันท่ี 3
เดินทางกลับฮอ่งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี ่– วัดหวังต้าเซียน –
อสิระช้อปป้ิงยา่นนาธาน– เดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง - กลับกรงุเทพฯ

แผนท่ี  

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ฮอ่งกง โดยรถไฟ และเดินทางไหว้พระท่ี วัดแชกงหมิว หรอื
วัดกังหันลม ชมโรงงานจิวเวอรี ่ ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอ่งกงกลับกรงุเทพฯ

23.50    เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  HX 761 / 23:50-02:20 
มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง 

02.20     ถึงท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ…



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรอื วัดกังหันลม
เป็นวัดหนึง่ท่ีชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิน่นาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเท
พเจ้าประจำวัดนี้  และอธษิฐานหมุนกังหันแหง่โชคชะตา หรอืท่ีเรยีกกันว่า
“กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย,สุภาพแข็งแรง
อายุยืน, โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา,
เม่ือหมุนกังหันเสรจ็แล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่เพื่อความเป็นสิรมิงคล

แวะชม โรงงานจิวเวอรี่ มีเครือ่งประดับสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารมี
มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้ กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ
 ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับน้ันๆจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยตรง

จากน้ันนำท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน  คนจีนกวางตุ้ งจะเรยีกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรือ่งของสุขภาพ
แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครือ่งรางและเครือ่งประดับติดตัว

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งท่ี ย่านจิมซาจุ่ ย ถนนนาธาน
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนยิม
แบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าช้ันเลิศของฮอ่งกงมีทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ
ศูนย์การค้าท่ี
กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้ อท่ีจำหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาช
าติชื่อดัง จากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศ
บรรยากาศหรเูลือกอรอ่ย  กับร้านอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง
 หรอื เลือกช้อปป้ิงท่ี โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name
ช้ันนำท่ีมีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนท่ีู Toy’s Us

วันท่ี 3
เดินทางกลับฮอ่งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี ่– วัดหวังต้าเซียน –
อสิระช้อปป้ิงยา่นนาธาน– เดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง - กลับกรงุเทพฯ



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
เดินทางกลับฮอ่งกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี ่– วัดหวังต้าเซียน –
อสิระช้อปป้ิงยา่นนาธาน– เดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง - กลับกรงุเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
    • ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษน้ีำมัน
    • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
    • โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรอืเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
    • ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ
    • ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ
    • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
    • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษา 
      พยาบาลกรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
**คุ้ มครองต้ังแต่อายุ
      1–75 ปี เท่าน้ัน** หมายเหตุ : กรณท่ีีลูกค้าอายุต้ังแต่ 76 -80 ปี คุ้ มครองเพียง 50% ของ วงเงินความ
      คุ้ มครองกรณเีสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีข้ึนไม่รับคุ้ มครอง ***)
    • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณปีระเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั่วคราว
และจะต้องใช้เฉพาะ
       วีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่าน้ันในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่า             ธรรมเนยีมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง(ตามท่ีสถานทูตจีนเรยีกเก็บ)
กรณท่ีีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้
       จ่ายได้)



อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
    • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซักรดี
ค่ามินิ
       บาร์¬ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ
    •
ค่าธรรมเนยีมในกรณท่ีีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด
       มาตรฐาน
    • ค่าภาษน้ีำมัน ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกต๋ัวเครือ่งบินไปแล้ว
    • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, (ชําระพร้อมค่าทัวร์) 
    • ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
    • ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่าน้ัน)

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/hong-kong/704
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