
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เซินเจ้ิน    (-- /--  /เย็น  )     

11.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  S สาย
การบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก 

13.15 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ UL 422 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
16.55 น.     เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก  “Exit B   ลงทุนด้วยเงิน

จํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา   เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ   หลังจาก
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย  ผ่าน
สะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟท่ียาวที่สุดในโลก  
ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซ่ึงได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก  นอร์แมน ฟอสเตอร์ 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  นําท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) … 
***การเดินทางไปเซินเจิ้นโดยรถไฟนั้น ทุกท่านจะต้องดูแล-ยกกระเป๋าเอง ขอแนะนําว่า  กระเป๋าเดินทาง 
นั้นควรมีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่จนเกินไป สะดวกกับการเดินทาง ท้ังขึ้น-ลงบันไดและรถไฟ*** 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสองของการเดินทาง         ฮ่องกง- เซินเจิ้น                (เช้า /เท่ียง  /เย็น  ) 

เช้า   รับประทานอาหาร  ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) ..เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวาง
ระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบสวยงาม...ชมโรงงานผลิต หยกที่ขึ้นชื่อ
ของประเทศจีน พร้อมชิมชาอันเลิศรสทั้งแบบต้นตําหรับและแบบต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ที่ช้อปป้ิงสินค้าราคา
ถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น  “Lowu City” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลาย
หมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) 



 
 
 
 

 

 นําท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจําลองสถานที่สําคัญของจีนเช่นกําแพงเมืองจีน , หอฟ้าเทียนถาน , 
พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่านนําท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์แสดง
ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ท่ัวประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด
ภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมท้ังชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา   

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)   
นําท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสามของการเดินทาง    เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-กรุงเทพฯ                      (เช้า /เท่ียง /- )      

เช้า   รับประทานอาหาร   ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)…สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ   
(ประมาณ 45 นาที)  นําท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว ” ถูกกล่าวขานให้เป็น
ปลายทางของ การแก้ชง  ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน   จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ 
และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม  จะพา
ชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตํานานของ แชกงหมิว  (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิต
ของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนาย
พลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่า
ถ่ิน" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกําลังจะพาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบ
กับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ  และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคน
นั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ  ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมา  
โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า  ชายชราคนนั้นคือ นายพล
แชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง ตํานานการเป็นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความ
เชื่อ ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์นี้ นั่นคือ เมื่อเข้าไปในศาล (ห้ามถ่ายรูป)  และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้น
ขนาดมหึมาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งม่ัน จากนั้น จึงไปทําพิธี  "หมุน
กังหันแห่งโชคชะตา"   เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ต้องไปล่ันกลองท่ีอยู่ด้านหลัง 8-9 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าว
กับเทพเจ้าว่ามีคนมาเคารพบูชา การล่ันกลอง เป็นธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ  ที่จะล่ันกลองรบเมื่อประสบ
ชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพร้อมชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อป
ท้องถ่ิน  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 6)..นําท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน  เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ง
ศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัด
นี้ ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา  และการที่หน่วยงานรัฐ
ต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซ่ึงจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋า  และการเดินทาง
มาจุดธูปและนําของมาเซ่นไหว้ก่อนเท่ียงคืนเปล่ียนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาท่ีมากมาย โดยเฉพาะ
คนท้องถ่ินฮ่องกงท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เน้นการศึกษาและสุขภาพดี  จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้  และ
ขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่ง ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทําบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกัน
อย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย "การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้
ตอบแทน"  เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ  แต่ในเบ้ืองลึกกว่านั้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า 



 
 
 
 

 

หากจะขอพรจากเทพเจ้า ก็ต้องลงทุน  โดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง  ในความเชื่อเรื่องการ
ทําบุญ จาก "วัดหวังต้าเซียน" เป็นตัวอย่างของการเชิดชู  "ผู้ให้" นั่นคือ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ผู้มีชาติกําเนิด
เริ่มต้นจาก เด็กหนุ่มเล้ียงแกะบนภูเขาเจ้อเจียง ท่ีจีนแผ่นดินใหญ่ และบําเพ็ญเพียรจนกลายเป็น หมอเทวดา ให้
การรักษาคนยากจน แม้วายชนม์ ผู้คนยังกราบไหว้บูชาให้เป็นเทพเจ้า และนอกเหนือจากคุณงามความดีที่เป็น
ตัวตนของหวังต้าเซียนแล้ว การกระทําความดียังเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้  ด้วยเงิน
ทําบุญจะเป็นกองทุนสําหรับโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากไร้  ที่อยู่ติดภายในเขตวัดหวังต้าเซียนตาม
เจตนารมณ์ของเทพเจ้าด้วย แรกเริ่มเดิมที ท่ีมีการกราบไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน ในฮ่องกง  เป็นการสร้างศาล
เล็กๆ โดยลูกศิษย์ลัทธิเต๋า ซ่ึงเคารพนับถือ  และไม่อนุญาตให้ผู้นับถือลัทธิอ่ืนเข้ามากราบไหว้ แต่มีการ
ประท้วงเกิดขึ้น ปัจจุบันทุกลัทธิจึงสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้  และก้าวแรก (ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน) เมื่อเข้า
ไปในเขตวัด จะมี "ศาลเจ้าท่ี" ซ่ึงผู้มาเยือนควรจะจุดธูป 5 ดอก แตกต่างจากการไหว้เทพเจ้าท่ัวไปท่ีจุด 3 ดอก 
เพื่อกราบไหว้แสดงความเคารพต่อเจ้าท่ี ก่อนขึ้นไปสักการะพระรูปเจ้าแม่กวนอิมและศาลใหญ่หวังต้าเซียนที่
อยู่ด้านในต่อไป ภายในศาลใหญ่ จะมีรูปวาดของหวังต้าเซียน ที่เป็นรูปเก่าแก่  เชื่อว่ามีการนําเข้ามาตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 1950 ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่าน นาธาน  มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย   มีร้านขายของท้ัง
เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและ
ตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ  OCEAN TERMINAL ซ่ึง 
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้...  ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.05 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 423 
19.55 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

 
 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร์*** 

1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 12 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (ไมม่ีหัวหน้าทัวร์) 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

18 – 20 / 25 – 27 ม.ค 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500 

15 – 17 / 22 – 24 ก.พ. 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500 



 
 
 
 

 

3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / 

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าท่ีพัก 2 คืน / ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้า

ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว ้/  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ต

ต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-3477580-4 / 081-3528261-2 

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 



 
 
 
 

 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 1500 บาท / ท่าน) 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 


