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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 
•เทยีว 2 เมอืงสดุคุม้  
•นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์ 
•อสิระชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย ท ีOUTLET MALL 
ตลาดตงเหมนิทเีซนิเจนิ และถนนนาธาน 
•เทยีวชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพนืเพของ 
เมอืงเซนิเจนิ 
•ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนํา 
แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  
•สกัการะสงิศกัดสิทิธชิอืดงัของฮอ่งกง วดัหวงัตา้ 
เซยีน, วดัแชกงหมวิ 
 

วนัท1ี. กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + 
กระเชา้นองปิง– เซนิเจนิ 

วนัท2ี. เซนิเจนิ-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิงตลาด
ตงเหมนิ-ชมโชวม์า่นนํา 3มติ(ิ3D Water 
Show) 

วนัท3ี. เซนิเจนิ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแช
กงหมวิ– อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี[FD] 

เดนิทาง:เม.ย.-พ.ค 62 

ราคาเรมิตน้11,888.- 

ฮอ่งกง..FRIENDS 
ZONE 

3D2N 



 
 
 
 

 
 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัท1ี2-14 เม.ย. 62 

วนัท1ี3-15 เม.ย. 62 

วนัท1ี4-16เม.ย. 62 

วนัท1ี9-21เม.ย. 62 

วนัท2ี0-22 เม.ย. 62 

วนัท ี03-05 พ.ค. 62 

วนัท ี04-06 พ.ค. 62 

วนัท1ี0-12 พ.ค. 62 

วนัท1ี1-13 พ.ค. 62 

วนัท1ี8-20 พ.ค. 62 

วนัท2ี4-26 พ.ค. 62 

วนัท2ี5-27 พ.ค. 62 

วนัท3ี1-02 พ.ค. 62 

 

 
 
รมการ 

นทางโปรแกร 
 
 
มกรเดนิทาง 

**ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด์

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– พระใหญล่นัเตา
นองปิง–เซนิเจนิ 

2 
เซนิเจนิ-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ
ชมโชวม์า่นนํา 3มติ(ิ3D Water Show)

3 เซนิเจนิ– ฮอ่งกง– วดัหวงัตา้เซยีน
อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ

  
  
  
  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั

พระใหญล่นัเตา + กระเชา้
✈ x 

หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ-
D Water Show) 🍽 🍽 

วดัหวงัตา้เซยีน– วดัแชกงหมวิ–
กรงุเทพฯ 🍽 x 
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11,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

16,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

11,888.- 

บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

🍽 
Higgert Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 🍽 

Higgert Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
วนัท ี1: 

04.00 น. 

06.30น. 

10.15 น.    

กลางวนั 

 

คาํ  

  
  
  
  

 
 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา 
คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 
2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 
(บนเครอืงมบีรกิารขายอาหารและเครอืงดมื) 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International 
เมอืงไทย 1 ชม.) ซงึตังอยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุ
ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ หลังจากผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก
ทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ 
BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกวา่ 
ซงึไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่ง
ทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  จากนันนําทา่นเดนิทางไป พระใหญ่
ลันเตา เกาะลันเตา เพอืสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะ
ทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 
นาท ีจากนันนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระ
สมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค
เล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค
สถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ
เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที
เนอืสตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตังอยูท่รีะดบัความสงู 
พระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ 
สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่ง ไตข่นึบนัได 
องคพ์ระนังประทับอยูเ่หนอืระดับนําทะเล 371 
แผน่สมัฤทธถิงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 
ไปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลัง
ถวายเครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายาน จงึ
เป็นทมีาของชอืพระพทุธรปูเทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลวา่แท่
บนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนันเทยีวชม
หมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรก
ตัวดว้ยรา้นนําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทรีะลกึ 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงอยา่งจใุจท ีCITYGATE OUTLET  
ซอือยา่งครบครัน ตังแต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 
..หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจนิ (
เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที
สําคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกี
ดว้ย.. 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง– เซนิเจนิ 
คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD508 

Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่
ซงึตังอยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุ

ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ หลังจากผา่นพธิี
พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bจากนันนําทา่นเดนิ

นแขวนซงิหมา่ (TSING MA 
ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร

ซงึไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่ง
จากนันนําทา่นเดนิทางไป พระใหญ่

ะสบการณ์อนัน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะ
กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 

นาท ีจากนันนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระ
สมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวดัขนาด

องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลยีนเป็นศาสน
สถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ
เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที

ามสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็น
พระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ 
สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่ง ไตข่นึบนัได 268 ขนัสูฐ่านที

371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชอืม
ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตร์

ไปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลัง
ถวายเครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายาน จงึ
เป็นทมีาของชอืพระพทุธรปูเทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลวา่แทน่บชูา
บนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนันเทยีวชม
หมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรก
ตัวดว้ยรา้นนําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทรีะลกึ  

CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืก
NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 

(โดยรถไฟ) ซงึเป็นเมอืง 1 ใน 4 
องมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที

สําคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกี



 
 
 
 

 
 

 

 
 

วนัท ี2: 

 
เชา้ 

 

กลางวนั 

 
 

คาํ 

 

 

วนัท ี3: 

เชา้ 

  
  
  
  

เขา้สูท่พีกั เซนิเจนิHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่

เซนิเจนิ-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ
นํา 3มติ(ิ3D Water Show) 

รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีัก หรอื แบบตมิซํา

จากนันนําทกุทา่นสูห่มูบ่า้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งขนึตามสไตลก์ารสรา้งบา้น
ของชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทเีมอืงเซนิเจนิจะถกูแตง่ตังใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่
แรกของประเทศจนี คนพนืเพของเมอืงเซนิเจนิลว้นเป็นชาวฮากกาทังสนิ 
เพอืใหค้นรุน่หลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซนิเจนิ รัฐบาลจนีจงึ
ไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิขนึ ทนีเีราจ
วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอยา่งยงิในเรอืงของการตกแตง่อาคาร
บา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําท่าน
เดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พนืเมอื
อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพอืฝากคนททีา่นรั

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

...จากนันเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิงสนิคา้
ภายในประเทศ ทนีนัีบวา่เป็นสถานททีนัีกท่องเทยีวนยิมมาชอ้ปปิง เพราะ
นอกจากทนีจีะเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรอืงอาหารการกนิอกีดว้ย 
ทนีมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสื
ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ
MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นนําแบบ 3
กลา้กบัลงิวเิศษทอีอกตามหาเครอืงบรรเลงเพลงทมีชีอืวา่ 
เพอืเอามาชว่ยนกทถีกูทําลายจากมนต(์มลพษิ
200 ลา้นหยวน จัดแสดงท ีOCT BAY WATER SHOW THEATRE 
ละครทางนําขนาดใหญท่สีามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 
แท่นแสดงบนนําทใีหญท่สีดุในโลกครอบคลมุพนืท ี
ศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกยีวกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพอืเป็น
ตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีังหมด 
มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ ์เชน่ แสง
เลเซอร ์ ไฟ  เครอืงเปลง่แสง  มา่นนํา  ระเบดินํา ฯลฯ กวา่
นําทใีหญแ่ละทันสมยัทสีดุในโลก โชวก์ารแสดงสอืประสมในชว่งเวลากลางคนื 
เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่พีกั เซนิเจนิHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่

เซนิเจนิ –ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ
ถนนนาธาน 

      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีัก  
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หรอืเทยีบเทา่ 

ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ-ชมโชวม์า่น

หรอื แบบตมิซํา 

จากนันนําทกุทา่นสูห่มูบ่า้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งขนึตามสไตลก์ารสรา้งบา้น
กอ่นหนา้ทเีมอืงเซนิเจนิจะถกูแตง่ตังใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่

แรกของประเทศจนี คนพนืเพของเมอืงเซนิเจนิลว้นเป็นชาวฮากกาทังสนิ 
เพอืใหค้นรุน่หลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซนิเจนิ รัฐบาลจนีจงึ
ไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิขนึ ทนีเีราจะไดเ้ห็นประเพณ ี
วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอยา่งยงิในเรอืงของการตกแตง่อาคาร
บา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําท่าน
เดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงเซนิเจนิ 

านรัก 

จากนันเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิงสนิคา้
ภายในประเทศ ทนีนัีบวา่เป็นสถานททีนัีกท่องเทยีวนยิมมาชอ้ปปิง เพราะ
นอกจากทนีจีะเป็นแหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรอืงอาหารการกนิอกีดว้ย 
ทนีมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น 
ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ...นําทา่นชมโชว ์

3D เป็นโชวท์เีกยีวกบัเด็กหญงิผู ้
กลา้กบัลงิวเิศษทอีอกตามหาเครอืงบรรเลงเพลงทมีชีอืวา่ "ปีกแหง่ความรัก" 

มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทใีชท้นุสรา้งกวา่ 
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซงึเป็นโรง

คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้ง
แท่นแสดงบนนําทใีหญท่สีดุในโลกครอบคลมุพนืท ี5,600 ตารางเมตร เป็น

และเป็นความทา้ทายเกยีวกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพอืเป็น
ตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีังหมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกบั
มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ ์เชน่ แสง
เลเซอร ์ ไฟ  เครอืงเปลง่แสง  มา่นนํา  ระเบดินํา ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชว์
นําทใีหญแ่ละทันสมยัทสีดุในโลก โชวก์ารแสดงสอืประสมในชว่งเวลากลางคนื 

หรอืเทยีบเทา่ 

วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิง



 
 
 
 

 
 

 

กลางวนั 

 

 

 

22.20น. 

00.10+1 น. 

 

ฮอ่งกง.. 

  
  
  
  

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 
วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือทุศิใหก้บั
ผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้
หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึ
ในวดัทโีดง่ดังทสีดุของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะ
มผีูค้นมากมายทนํีาธปู และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรัก
ไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี
สมยัโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม
เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 
ตังอยูใ่นเขต Shatinวดัแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนงึ
เป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนอืงจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใต ้
ของจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมี
ความเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชก
ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน
ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ 
ยศศกัด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่า
เอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี
ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั
เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและ
นักธรุกจิจะมาวดันเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอืวา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ย
และโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

      รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงใน
เรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ 
อสิระชอ้ปปิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ี
Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 
เชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy 
ท ีDFS  Galleria   

รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิHongkong International Airport

       ออกเดนิทางจากสนามบนิHongkong International Airport 
กลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทยีวบนิท ี
บรกิารขายอาหารและเครอืงดมื) 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ

.. FRIENDS ZONE
D3N2 BY FD 
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1 ชวัโมง) จากนันนําทา่นนมสัการ 
เพอือทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่ม

ผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้
หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึ
ในวดัทโีดง่ดังทสีดุของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะ

และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรัก
ไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี
สมยัโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน
เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 300 ปี

วดัแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนงึ
เป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนอืงจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใต ้
ของจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมี
ความเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จ
ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน
ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ 
ยศศกัด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่า

ปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพดั คอืพร 4 
เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ 
ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและ

นักธรุกจิจะมาวดันเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอืวา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ย
ละโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

จากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงใน
เรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ !! ใหท้า่น

อปปิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean Terminal และ 
กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิ

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
 r'usรา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี

Hongkong International Airport 

Hongkong International Airport เพอืเดนิทาง
เทยีวบนิท ีFD503  (บนเครอืงมี

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                    

FRIENDS ZONE 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18

ปี 
[มเีตยีง] 
พักกับ
ผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

12-14เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- - 6,000.- 

13-15เมษายน 2019 19,888.- 22,888.- 22,888.- 22,888.- - 6,000.- 

14-16เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- - 6,000.- 

19-21เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

20-22เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

26-28เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

27-29เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

03-05พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

04-06พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

10-12พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

11-13พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

18-20พฤษภาคม 2019 16,888.- 19,888.- 19,888.- 19,888.- - 5,000.- 

24-26พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

25-27พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- - 4,000.- 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
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 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ5,000บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

4.3แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.4ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบั

สายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและฮอ่งกงขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิ

ทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3% 

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชวัโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทมีวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน) 

9. กรณทีทีาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชวัโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรทั์งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุดอลลา่ร ์

ฮอ่งกง 

 


