
  

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 วันที่นัดพบ: 22มนีาคม 2561 

 เวลานัดหมาย:01.00น.(คืนวันพุธท่ี21มี.ค.ออกเดินทางไปสนามบิน) 

          สถานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก 

ประตูทางเข้าที่ 5  เคาท์เตอร์ท่ี K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) 

ป้ายตอ้นรับที่สนามบิน “CENTER POINT” 

 สังเกตปา้ยต้อนรับ, แจ้งชื่อรับเอกสารกับเจ้าหน้าที ่

 
วนัเดนิทาง ขาไป จดุนดัพบ เทีย่วบนิ เวลาบนิ เสน้ทาง/ใชเวลา

บนิ 

วนัพฤหสับด ี

22มนีาคม2561 

 

ชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K 

 

HX762 

 

03.20-07.05 

กรุงเทพ - ฮอ่งกง 

03.05ชม. 

 

วนัเดนิทาง ขากลบั สถานทีก่ลบัถงึ เทีย่วบนิ เวลาบนิ เสน้ทาง/ใชเวลา

บนิ 

วนัอาทติย ์

25มนีาคม2561 

 

ขาเขา้ช ัน้ 2 ทางออก B 

 

HX769 

 

00.35-02.35 

ฮอ่งกง - กรุงเทพ 

03.20ชม. 

 หวัหนา้ทวัร ์                คณุเพชร           Tel: 062-646-9990 

เจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร ์          คณุออ้ย             Tel: 086-546-1708 ,095-575-9898 

            (ตามกฏของสายการบินลูกค้าต้องโชว์ตัวตอนโหลดกระเป๋าทุกท่าน) 

 

ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง 
 

ทวัรฮ์อ่งกง เซิน่เจิน้วนัที ่22-25 มนีาคม 2561(4วนั2คืน) 
Hong Kong NP360 



  

 

สนามบนิฮอ่งกง : เจา้หนา้ทีร่อรบัทีป่ระตทูางออก  “Exit B ”ถอืป้าย  ''Center Point  '' 

 

กอ่นวนัเดนิทาง  

แลกเงนิส าหรับคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ควรใหเ้บอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ทา่นระหวา่งทวัรไ์ดก้รณีฉุกเฉนิ นอกจากนี ้หากทา่นมโีรคประจ าตวัหรอื

ทานอาหารบางประเภทไม่ไดห้รอืมขีอ้จ ากัดทางสรรีะร่างกายหรอืจะมกีารแยกตวัหรอืญาตมิาพบ ควรแจง้ใหผู้จ้ัดทราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้สงัเกตการทอ่งเทีย่ว  

อณุหภมูฮิอ่งกงอณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ ต า่สดุ 18 องศา  สงูสดุ 27 องศา บางวนัอาจมฝีน(เช็ค ณ วนัที ่05มนีาคม 2561) 

 *** ควรเตรยีม เสือ้กนัหนาวหมวกรม่ รองเทา้สวมใสส่บายเพือ่สะดวกในการเดนิทาง*** 

** กรณุาเช็คสภาพอากาศกอ่นเดนิทาง 2-3 วนัลว่งหนา้ เพือ่การเตรยีมตวัทีเ่หมาะสม ** 

การแตง่กาย เตรยีมเสือ้ผา้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพอณุหภมูอิากาศชว่งทีเ่ดนิทางและรองเทา้ทีส่วมใสส่บาย แวน่ตา , ร่ม กนัแดด  

กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าเดนิทางควรเป็นกระเป๋าเดนิทางใบเล็กและมลีอ้ลาก (1 ทา่น ตอ่ 1 ใบ) ทา่นมสีทิธิน์ ากระเป๋าเขา้ใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั และควรมกีญุแจปิดล็อก สว่นกระเป๋าทีถ่อืขึน้เครือ่งได ้1 ใบ มนี ้าหนัก

ไมเ่กนิ7 กโิลกรมั ควรตรวจเชค็สมัภาระทกุครัง้ทีม่กีารขนยา้ย หรอืเปลีย่นทีพั่ก และไมค่วรทิง้กระเป๋าไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูล 

เพราะอาจจะท าใหเ้กดิการสญูหาย ควรตดิป้ายผูกกระเป๋าเดนิทางของทา่นและตรวจดทูกุครัง้ เนือ่งจากการสง่กระเป๋าไปตาม

หอ้งพักจะดปู้ายผกูกระเป๋าเป็นหลกั 

ขอ้บงัคบัในการน าของเหลวขึน้เครือ่ง 

1. ตัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2550 ไดม้กีารประกาศ หา้มน า ของเหลวและเจลทกุชนดิขึน้เครือ่ง ไมว่า่จะเป็น น ้า , ยาสระผม , น ้าหอม เป็น

ตน้ ดงันัน้ถา้มขีองเหลวและเจลอยูใ่นกระเป๋าของทา่น กรุณาน าโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งดว้ย  

2. ส าหรับบางคนทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการใชข้องเหลวบางอยา่งบนเครือ่ง โดยเฉพาะในการเดนิทางไกล เชน่ ยาน ้าเครือ่งส าอาง น ้ายา

ลา้งคอนแทคเลนส ์ รวมทัง้พมิเสนน ้าหรอืยาหมอ่ง สามารถน าขึน้เครือ่งได ้แตต่อ้งน าของเหลวทีจ่ะน าตดิตัวไปดว้ยทกุชิน้ (ไมจ่ ากดั

จ านวน แตถ่งุตอ้งปิดสนทิ) บรรจลุงในถงุพลาสตกิใสทีป่ากเป็นซบิล็อก (ตอ้งเป็นถงุซบิล็อกเทา่นัน้) 

3. ส าหรับขวด กระปกุ หรอืหลอดทกุชิน้ จะตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 100 มลิลลิติร หรอื 3 ออนซ ์ยาสฟัีนหลอดใหญ่ทีม่ว้นพับจนเหลอื

ปลายหลอดไม่อนุญาตใหน้ าขึน้บนเครือ่ง 

4. ส าหรับอาหารของเด็กและผูป่้วยรวมทัง้ยา ถา้จ าเป็นจะตอ้งน าของเหลวทีม่ขีนาดเกนิ 100 มลิลลิติร ตดิตัวขึน้เครือ่ง ในบางกรณีจะมี

การอนุโลมผ่อนผันให ้ แตจ่ะตอ้งน าของไปแสดงทีด่า่นตรวจกอ่น และขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีข่องทางดา่นวา่จะอนุญาต

หรอืไม่ 

5. เมือ่ผา่นดา่นตรวจรักษาความปลอดภัยกอ่นเขา้เขตผูโ้ดยสารขาออก จะตอ้งน าถงุซบิล็อกใสข่องเหลวออกมาจากกระเป๋าถอื และแยก

ใสใ่นถาดตา่งหาก เพือ่ผ่านการเอ็กซเ์รย ์

6. ของมคีมและวัตถรุะเบดิทกุชนดิ เชน่ มดี กรรไกร ถา่น ไฟเช็ค เจล จะตอ้งฝากกบักระเป๋าใหญไ่ปกบัใตท้อ้งเครือ่งบนิ   

 

7. ***หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank) ทกุชนดิและทุกขนาดประจไุฟ โหลดไปกบักระเป๋าใหญ ่ทีใ่สใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ

โดยเด็ดขาดทา่นสามารถน าตดิตวัข ึน้เครือ่งได ้โดยจะตอ้งมปีระจไุฟไมเ่กนิ 32,000 มลิลแิอมป์(100-160 Wh) 
เทา่น ัน้*** 

8. หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศฮอ่งกง ทุกชนดิอาจมโีทษปรบัถา้ฝ่าฝืน** 

 

ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อนัจะเกดิขึน้จากการสญูหาย ตลอดการเดนิทาง 

** กรณีทีน่ า้หนกัของกระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ าหนด ทา่นจะตอ้งช าระเงนิคา่น า้หนกัเกนิเอง**  

หมายเหตุ ระบบรักษาความปลอดภัยทีส่นามบนิทกุแหง่ ไม่อนุญาตใหน้ ามดีพับ, ของมคีมหรอืวัสดอุืน่ใด ทีอ่าจใชใ้นการกอ่การกอ่

เหตกุารณ์รา้ยขึน้เครือ่ง ควรจัดเก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ ่ และหากทางสายการบนิตรวจพบบางแหง่อาจท าการยดึโดยไม่คนืใหแ้ละจ ากัดปรมิาณ

ของเหลว เจล สเปรย ์ขึน้เครือ่งดว้ย 

 

เวลา ฮอ่งกง และ เซิน่เจิน้  เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

ภาษา ฮอ่งกง:ภาษาราชการของฮอ่งกง คอื องักฤษและจนีกวางตุง้ แตค่นสว่นใหญ่จะเขา้ใจภาษาจนีกลางไดด้ ี สว่นภาษาองักฤษ

นัน้ชาวฮอ่งกงก็สามารถพูดไดด้เีชน่กนั ภาษาไทยนัน้ในสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งแหลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดรั้บความนยิมจากคน

ไทย ผูค้นแถวนัน้ก็จะสามารถพูดภาษาไทยไดด้ว้ย 

เงนิทีใ่ช ้ ฮอ่งกง: สกลุเงนิทีใ่ช ้คอื ดอลลา่รฮ์อ่งกง HKDอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 1 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ประมาณ 4.30 – 4.80 

บาทธนบตัรมรีาคา 10, 20, 50, 100, 500, 1000 เหรยีญ    

 ดอลลารฮ์อ่งกง 1 ดอลลารม์ ี 100 เซ็นต ์ ส าหรับเหรยีญ 10 เซ็นต ์ 20 เซ็นตแ์ละ 50 เซ็นต ์ ซึง่ออกโดยรัฐบาลมสีบีรอนซ ์

เหรยีญ 1 ดอลลาร,์ 2 ดอลลาร,์ และ 5 ดอลลารม์สีเีงนิ สว่นเหรยีญนคิเกลิและบรอนซจ์ะใชก้บัเหรยีญ 

 10 ดอลลารส์ว่นธนบัตรทีอ่อกโดย HSBC และธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ม ี10 ดอลลาร,์ 20 ดอลลาร,์ 

 50 ดอลลาร,์ 100 ดอลลาร,์ 500 ดอลลารแ์ละ 1,000 ดอลลารส์ว่นแบงกอ์อฟไชน่าออกธนบตัรทกุประเภท ยกเวน้ 10 

ดอลลาร ์

เซิน่เจ ิน้ :   ใชส้กลุเงนิคอื“หยวน”  RMB อตัราแลกเปลีย่น 1 หยวน = 5.0-5.5 บาท 

 ธนบตัรมรีาคา 1, 5,10, 20, 50, 100 หยวน    

 



  

 

  

  เงนิดอลลา่รฮ์อ่งกง      เงนิหยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บตัรเครดติ บตัรเครดติเชน่ วซีา่ อเมรกินัอ็กซเ์พรส ไดเนอรค์ลับ มาสเตอรค์ลบั และ JCB เป็นทีย่อมรับกนัตามโรงแรมใหญ ่ๆ ภัตตาคาร

ขนาดใหญ ่และหา้งสรรพสนิคา้ในเมอืงส าคญัๆ ยกเวน้ตลาดพืน้เมอืง ในกรณีทีท่า่นตอ้งการซือ้สนิคา้ ทา่นควรจะอนุมัตวิงเงนิ

จากบตัรเครดติธนาคารตน้สงักัดเพือ่ความสะดวกการใชจ้่าย 

ศลุกากร หา้มน าเขา้ผลไมแ้ละอาหารสดทกุชนดิและหา้มน าเขา้เงนิตราสกลุตา่งๆ มลูคา่รวมเทยีบสกลุดอลลารส์หรัฐไมเ่กนิ 10,000 

ดอลลารส์หรัฐ, ประเทศฮอ่งกงอนุญาตใหน้ าเหลา้เขา้ได ้1 ลติร และบหุรีไ่มเ่กนิ 19 มวน เขา้ประเทศ 

กระแสไฟฟ้า ฮอ่งกง: กระแสไฟฟ้าของฮอ่งกงเป็นระบบ 200/220 โวลต ์ตัวปลั๊กเป็นแบบ3 ตา 

 เซิน่เจ ิน้ :  กระแสไฟฟ้าของเซิน่เจิน้เป็นระบบ 200/220 โวลต ์ตวัปลั๊กเป็นแบบ 2 ขาแบน/กลม  

 ควรเตรยีม Adapter International ไป ซึง่สามารถหาซือ้ไดต้ามหา้งสรรพสนิคา้ท ัว่ไป 

เครือ่งดืม่ ในตา่งประเทศการน าเครือ่งดืม่ประเภทแอลกอฮอลเ์ขา้ไปในรา้นโดยปกตทิางรา้นจะเก็บคา่บรกิารและคา่มนิบิารใ์นโรงแรมจะ

ราคาสงูทา่นสามารถซือ้จากขา้งนอกแลว้ไปทานในโรงแรมได ้

เครือ่งคดิเลข ควรน าตดิตวัไปดว้ยเพือ่สะดวกในการตอ่รองราคาซือ้ขายเพราะตามรา้นคา้ทั่วๆ ไป สว่นใหญจ่ะพูดภาษาไทยและ

องักฤษไม่ได ้(รา้นคา้ในตลาดชอ้ปป้ิงทีจ่ไูห่บางรา้นสามารถสือ่สารภาษาไทยได)้ 

กลอ้งถา่ยรูป  ควรเตรยีมแบตเตอรี ่ส ารองไปเพราะสภาพอากาศและอณุหภูม ิอาจท าให ้แบตเตอรีห่มดเร็วกวา่ปกต ิ

ของมคีา่  ไมค่วรน าตดิตัวไปดว้ยเพราะอาจมกีารสญูหายหรอืถูกขโมย ควรระมัดระวงั 

ยาประจ าตวั ทา่นทีม่โีรคประจ าตัว ควรน ายาตดิตัวไปดว้ย ส าหรับยาสามัญ หัวหนา้ทวัรจ์ะเตรยีมไปใหบ้รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิถอืเป็นสนิน า้ใจจากผูใ้ชบ้รกิารแกผู่ใ้หบ้รกิาร  

  ธรรมเนยีมการทปิ  เพือ่การขอบคณุในการใหบ้รกิารทีด่แีกเ่ด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด ์หรอื หัวหนา้ทวัร ์ 
  ควรเตรยีมเป็นธนบตัร คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถผูใ้หญแ่ละเด็ก 250หยวน/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ 

(คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ตามความพอใจ)   **ธรรมเนียมการใหท้ปิ ถอืเป็นสนิน ้าใจของผูไ้ดรั้บบรกิาร ทีม่ตีอ่ผูใ้หบ้รกิาร 
   

คดิถงึบา้น การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ตอ้งเปิดบรกิารขา้มแดน (Roaming) จงึจะน าเครือ่งไปใชไ้ดใ้นกรณีทีต่อ้งการโทรกลบัประเทศไทยได ้

แตค่า่โทรศพัทแ์พง ใหท้างเมอืงไทยโทรหาจะราคาถูกกวา่ควรใชบ้ตัรโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ (IP Card) สะดวกกวา่ทา่น

สามารถใชโ้ทรศพัทท์างไกลอัตโนมัตผิ่านระบบคอมพวิเตอรก์ดหมายเลข 00-662-เบอร ์ โทรศพัทใ์นกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล เชน่ 00-662-290 4933 

** โทรหาเบอรฮ์อ่งกง กด 001(+)852 ตามดว้ยเบอรโ์ทรศัพท ์ / โทรหาเบอรจ์นี กด 001 (+)86 ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัท*์* 

PockageWifi มใีหเ้ชา่ ตามบรษัิทตวัแทนใหบ้รกิารทัว่ๆไป ราคาขึน้อยูก่ับแตล่ะบรษัิท  

ขอ้ควรปฏบิตั ิ

1. ในกรณีทีพ่ลัดหลงจากกรุ๊ปทา่นควรจะหยุดอยู่ทีเ่ดมิเพือ่รอหัวหนา้ทวัรม์ารับ 

2. กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมายทกุครัง้ เพือ่ไมใ่หผู้อ้ ืน่ตอ้งคอยนาน 

3. หากตอ้งการบรกิารพเิศษ หรอื มขีอ้แมพ้เิศษสว่นตวั เชน่ ไม่รับประทานอาหารประเภทใดเป็นพเิศษโปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

3 สปัดาห ์

4. ถา้หากทา่นใดจะไปท าธรุะสว่นตวั ควรพกนามบตัรโรงแรมไปดว้ยทกุครัง้ 

5. การจัดทีน่ั่งบนรถขอความกรุณาเสยีสละใหก้บัผูส้งูอายแุละครอบครัวทีม่เีด็กน่ังตอนหนา้ใกลป้ระตขูึน้ลงและสลับทีน่ั่งให ้

6. คนดา้นหลงัมาขา้งหนา้บา้ง เพือ่ความสะดวกบรษิทัฯ ขออภยัทีต่อ้งสงวนทีน่ ัง่หนา้สุด เพือ่ความสะดวกในการปฏบิตัหินา้ที่

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ 

7. โปรดเกรงใจและเคารพสทิธขิองผูอ้ ืน่ทกุกรณี 

8. ระมัดระวงักระเป๋าและของมคีา่ในขณะทีอ่ยูใ่นฝงูชน โดยเฉพาะในขณะขึน้รถประจ าทาง หรอืขณะรอเขา้แถวซือ้ของ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การจลาจล การหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิและการเรยีกรอ้งเดนิขบวน

ตา่งๆ 

10. การเดนิทางเป็นการช าระแบบเหมาขาด หากทา่นมไิดใ้ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใด ทา่นไมส่ามารถเรยีกคนืเป็นเงนิได ้



  

 

วนัเดนิทาง 22-25มนีาคม 2561 
วนัแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง – น่ังกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลนิ – ซิตีเ้กท เอ้าท์เลท – เซ่ินเจิน้  

01.00น. 
 
03.20น. 
07.05น. 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
 

เยน็ 
ค ่า 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 แถวKสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)เพื่อท าการรับเอกสารจาก
เจา้หนา้ท่ี เช็คอินรับตัว๋เดินทาง(เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเคร่ืองออก 45 นาที) 
บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที1่) 
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผา่นสะพาน
แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความยาว
มากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะ
ไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง 
น าทุกท่านสู่ พระใหญ่นองปิง ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กบัรถ
กระเชา้ลอยฟ้า Ngong Ping Sky rail ชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ท่ีราบ
นองปิง  ในเวลา 25 นาที  ( กรณีกระเชา้ปิด ทางบริษทัจะน าทุกท่านเดินทางโดยรถโคช้ของเกาะ ) 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที ่2 ) 
จากนั้น ใหท้่านอิสระไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจท่ี CITY GATE OUTLET มีสินคา้ราคาพิเศษใหเ้ลือกซ้ืออยา่งครบครัน
ตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ  
น าท่านเดินทางสู่เซ่ินเจิน้ โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบายไม่เหน่ือยซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษ
ของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละ
ความทนัสมยัอีกดว้ย(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซ่ินเจ้ินไดรั้บการวางระบบ
ผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที ่3 )เมนูพิเศษ เป็ดปักกิง่ 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  HONG LI LAI  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที2่  : ** ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่หมู่บ้านโบราณ จ าลองเมืองลีเ่จียง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ร้านยางพารา– ช้อปป้ิงหลอหวู่ –                    
โชว์ม่านน า้ 3D mangrove show 

เช้า 

 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที ่4) 
หลงัอาหารเชา้ น าทุกท่านสู่ ทีเ่ที่ยวแห่งใหม่หมู่บ้านโบราณจ าลองเมืองลีเ่จียง สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาพกัผอ่นกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ ทั้งล าคลองและอาคารบา้นเรือนโบราณต่างๆ ท่ียงัคง
อยูแ่ละมีการปรับปรุงบางส่วนของหมู่บา้นตามแบบของเมืองโบราณล่ีเจียง   ทั้งน้ีท่านยงัไดไ้ดส้ัมผสัถึงความเป็นจีน
แคะซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีชาวจีนแคะท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ี แมว้า่ชาวแคะจะมีวฒันธรรมและภาษาท่ีแตกต่าง
เฉพาะตวัจากประชากร  ภายในหมู่บา้นยงัมีพิพิธภณัฑซ่ึ์งบอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของชาวจีนแคะใหไ้ดศึ้กษา



  

 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
ค ่า 
 
 
 
 
 

ส าหรับท่านท่ีสนใจอีกดว้ย   ภายในหมู่บา้นกย้งัมีศาลเจา้กวนอูซ่ึงถือวา่เป็นศาลเจา้ศกัด์ิสิทธิท่ีชาวแคะไดส้ักการะ
กราบไหวก้นัมานานนบัร้อยปี 
น าท่านแวะชม“โรงงานผลิตหยก”ซ่ึงเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน 
อิสระเลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือของจีน 
จากนั้นน าท่านชม“ร้านผลติภณฑ์ัยางพารา”น าท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา 
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัยของประเทศจีน ได้น าผลิตภัณฑย์างพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใช้ในบ้าน ได้

อย่างลงตัว 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที ่5 ) 
จากนั้นน าท่าน ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน“ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ 
แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯจากนั้นน าทุกท่านสู่ Lowu Commercial  Cityท่ีนกัชอัปป้ิงชาวไทยเรียกกนัจนติดปาก
วา่หล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจ้ิน) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส้ือผา้, รองเทา้
, กระเป๋า, นาฬิกา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมายในราคาท่ีถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อ
ส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั  
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที ่6 )อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮ้ือ ไวน์แดง 

น าท่านเดินทางสู่OCTBayพาท่านชมโชว์ม่านน า้แบบ 3Dท่ีใชทุ้นสร้างกวา่200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT 
BAY WATER SHOW THEATREซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ เป็นการแสดงใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น แสง
เลเซอร์ ไฟ เคร่ืองยงิเลเซอร์  ม่านน ้า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในในเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงเป็นโชวท่ี์
เก่ียวกบัหญิงผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูก
ท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าชายเลน 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  HONG LI LAI  HOTEL  หรือเทียบเท่า   

วนัที ่3 : เซินเจิน้-เจ้าแม่กวนอมิอ่าวน า้ตื้นรีพลัส์เบย์–จิวเวลร่ี-วดัหวงัต้าเซียน - วดัแชกงหมิว -ช้อปป้ิงถนนนาทาน 

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที ่7 ) 
 
หลงัอาหารเช้า น าท่านข้ามด่านกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษทัจะน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทาง
สะดวกสบาย ไม่เหน่ือย **)จากนั้น น าท่านสู่  รีพลัส์เบย ์Repulse Bayซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษ
ท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีกดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  พร้อมนมสัการขอพรจาก
เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านขา้มสะพานต่อ
อายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับ
พลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง ทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  
แลว้น าชมโรงงานโรงงาน“ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี” ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใช้
ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนัน าโชค อซ่ึงเช่ือ
กนัวา่หากใครมีกงัหนัน้ีจะพดัพาส่ิงไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ และยงัช่วยในเร่ืองของโชคลาภ
เงินทอง ธุรกิจการคา้ให้เจริญรุ่งเรืองในท่านท่ีท าธุรกิจ 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที8่ ) 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple)หรืออีกช่ือวา่ วดัหวงัต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวดั 
ท่ีมีช่ือเสียงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุม้ประตูทางเขา้ท่ียิง่ใหญ่อลงัการ 
ไดรั้บอิทธิพลมาจาก ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธิขงจ้ือ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหวเ้พราะเช่ือวา่พระหวงัตา้เซียน
น้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงไดก้็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัข้ึนมา พระหวงัตา้
เซียน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อ
แผศ่าสนาในฮ่องกง และสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนมา 
เดินทางสู่วดัแชกงหมิว(กงัหันน าโชค) เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 
3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ซ่ึงเป็นวดัท่ีคน
ฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนั
เขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีข้ึน   
อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น ้าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ 
หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีใหท้่านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 ร้านคา้ อาทิ GIORGIO 
ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆท่ี Toy ‘ R Us  จากทัว่โลก 
**อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 
ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง  

วนัที ่4 ฮ่องกง – กรุงเทพ   

00.35 น. 

 
02.35  น. 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ีHX769 สายการบิน HONG KONG AIRLINESบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ม้ือที่9) 
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ ,หยก· , ร้านเยื่อ
ไผ,่ ร้านจิวเวลร่ี กงัหนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านวา่ ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบริษทัและไกดไ์ม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงราคาตามจริง อนัเน่ืองมาจากค่าภาษีน ้ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนตามอตัราของสายการบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้             
3.  การเดินทางในแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร 10 ท่านข้ึนไป จึงจะมีหวัหนา้ทวัร์ (ส าหรับราคาทวัร์ปกติ)   
4. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการ
ทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิ

บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ท่าน 
 ( ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพอใจไม่มีการบงัคบั ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั    


