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  ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 4 วัน 
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมอ านวยโชคลาภ นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน 

นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา ...ช้อปปิ้งจุใจที่ "เซินเจิ้น" 

อิ่มอร่อยอาหารซีฟู๊ดสุดเลิศ ภัตตาคาร Lei Yue Mun  

เต็มอิ่มอาหารทุกมื้อ.....ช้อปปิ้งจุใจ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง 

 
15.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airline   

เจ้าหน้าท่ี  บริษัท  ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จ ากัด ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
17.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน  Hong Kong Airline   เที่ยวบินที่   HX 796 
20.50 น. ถึง สนามบิน Chek Lap Kok   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เวลาท่ีฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย  

       1 ชม. น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 
 เข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Empire Hotel Kowloon หรือเทียบเท่า **** 

 

วันที่สอง ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – กระเช้านองปิง 360 องศา  

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก  
08.00น. ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง น าท่านสู่จุดชมวิว เขาวิคทอเรีย ท่ีมีความสูง 397 เมตร เพลินตากับ

ทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่
น้อยในทะเลจีนใต้   สักการะเจ้าแม่กวนอิม ท่ี ชายหาดน้ าตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมของโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย  จากนั้นน าท่าน สู่ วัดเชอกุง หรือท่ีรู้จักกันดี

ในนาม “ วัดแชกงหมิว ” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงท่ี เช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับ
ไล่ส่ิงช่ัวร้ายและน าส่ิงดีๆ มาให้ จากนั้นท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ สินค้าอันขึ้นช่ือของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม ให้ท่านได้เลือกซื้อตามใจชอบ  

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เป็นเป็นเกาะท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรฮ่องกง น าท่าน ขึ้นกระเช้า   Ngong Ping 360 ท่านจะได้ชมวิว

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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ทิวทัศน์รอบตัว 360 องศารอบเกาะ ชมสถานปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 
เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ ท่ีเรียกกว่า 

พระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 
เมตร องค์พระพักตร์หันไปทางเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึก 
และ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค่ า      บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Lei Yue Mun   อิ่มอร่อยอาหารทะเลหลากหลาย  
  อาทิ  หอยงวงช้างซาชิมิ – หม้อไฟ / กุ้งมังกรอบเนย / หอยเซลล์น่ึงวุ้นเส้น / หอยเป๋าฮื้อน่ึง 

 เข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Empire Hotel Kowloon หรือเทียบเท่า **** 
 

วันที่สาม ฮ่องกง – เซินเจิ้น  - ช้อปป้ิงหวอวู่เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว ์

 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ ติ่มซ า ต้นต ารับ ฮ่องกง  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ชมสินค้าโอท็อปหยกจีนและชิมชาลิ้นจี่อันแสนหอม

หวานขึ้นช่ือของเซินเจิ้น จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี Lowu Center (มาบุญครองเซินเจิ้น) 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เส้ือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า,นาฬิกา, 

เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อื่นๆ อีกมากมายในราคาท่ีถูกอย่างไม่น่าเช่ือ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีผลิต
เพื่อส่งขายยังฮ่องกงและต่างประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม  China Folk Culture Village หรือ หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งจ าลองความ
มหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าท่ึง อาทิเช่น ก าแพงเมืองจีน, พระราชวังกู้กง  , เมืองหางโจว 

ซูโจว,พระใหญ่เล่อซาน อุทยานป่าหิน,พระราชวังโปตาลา ฯลฯ ให้ท่านได้ชมอย่างจุใจเหมือนได้
เท่ียวเมืองจีนในวันเดียว  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมโชว์ท่ีศูนย์วัฒนธรรม Splendid of China Show พร้อมชมการแสดงโชว์แสงสีเสียง
อันตระการตาของหมู่บ้าน วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีนสัมผัสกับการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเช้ือ
สายจีน   อีกท้ังชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนท่ีรวบรวมไว้ท่ีนี้แห่งเดียว และชมการแสดง

ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกท่ีทันสมัยท่ีสุดโดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบ
แสงสีเสียงอันตระการตา 

 พักท่ีเซินเจิ้น Best Western Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
 

วันที่ส่ี เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ช้อปป้ิงนาธาน 

 
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก 

09.00 น. เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ  

11.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระท่านช้อปปิ้งย่านท่ีมีช่ือเสียงสนุกกับการ ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธานแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์เนมช้ันน าช่ือดังนานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผ้า,รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ าหอมหรือ

ของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งช่ือดัง อาทิเช่น Duty Free Shop, St.Michael  ห้าง Harbor City, 
Ocean Terminal อีกท้ังท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูท่ี Toy us  ฯลฯ 

18.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

22.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี   HX 767 

23.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ …โดยสวัสดิภาพ... 
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อัตราค่าบริการ    

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป+ีผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (เสริมเตียง)  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)  

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  
...โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม .... 

หมายเหตุ:   คณะเดินทาง 8-10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ 
                  คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย  
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
● ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ    ● ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (ห้องละ2 ท่านหรือ3 ท่าน ) 
● ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย     ● ค่าอาหาร ท่ีระบุตามรายการ      
● ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ    ● ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
● ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 20 กิโลกรัม    ● ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน  
● ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ● มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ีฮ่องกง / เซินเจิ้น 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    
• ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม (ถ้ามี) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ 
• ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ี จ่าย 3 % 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทางพร้อมชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาทส่วนท่ีเหลือชําระ 
    ก่อนการเดินทาง 15 วัน   

2.เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ 
  เดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 
  หรือบางส่วนให้กับท่าน 
3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
  ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืนได้ไม่ว่ากรณีใด 
4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุ 
  ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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เอกสารท่ีต้องใช้ในการท าวีซ่า   ส าหรับเข้าประเทศจีน 
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สําหรับพาสปอร์ตไทย)  
2. พร้อมรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 1 รูป  

3. พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ 

 จํานวนผู้เดินทาง ขั้นต่ํา ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 

     ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค ์ 

     เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ 

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง 

     รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน   

     ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด 

     อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ที่อยู่นอกเหนือการ 

     ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก 

     ทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า เป็นต้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน    

     ได้  

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ   

     ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 


